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- πλήρεις καταλόγους των λογοτεχνικών, επιστημονικών κ.ά. βιβλίων

- βιογραφίες και συνεντεύξεις συγγραφέων

- επιλεγμένες σελίδες από τα βιβλία

- βίντεο από τις εκδηλώσεις των βιβλίων

- άρθρα, κριτικές, παρουσιάσεις σε όλα τα ΜΜΕ

- δελτίο παραγγελίας των βιβλίων

- τα περιοδικά που εκδίδει ο Τόπος

- νέα και ειδήσεις που αφορούν τη δραστηριότητα του Τόπου

www.toposbooks.gr 
Εδώ θα βρείτε
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Μαρώ Κάργα

Αχγιάτ Ανχάρ
Αχγιάτ Ανχάρ θα πει ζωές ποτάμια

Άνθρωποι περήφανοι όπως η Φωτεινή, που ξέρουν να 
κάνουν το δηλητήριο της ζωής φάρμακο, άνθρωποι θυ-
μόσοφοι όπως η Άννα και η Φρόσω, που αποδεικνύουν 
την αγάπη στα δύσκολα, άνθρωποι συνετοί και δίκαιοι 
όπως ο Αριστείδης ή υπερόπτες και μισάνθρωποι όπως 
ο Αντώνης και η Στέλλα είναι μονάχα μερικοί από τους 
χαρακτήρες που οι ζωές τους, μικρά ξεχωριστά ποτάμια, 
κυλούν ορμητικά σε πάθη, έρωτες, πλάνες, δεινά, προσδο-
κίες, συγκρούσεις, μέσα στη δίνη ιστορικών και πολιτικών 
γεγονότων στα τέλη του 19ου αιώνα, με σταθμούς την Κων-
σταντινούπολη, τη Λήμνο, την Αλεξάνδρεια.

Μια συγκινητική ιστορία, πραγματικό πανόραμα της ελ-
ληνικής αστικής ζωής της εποχής, μια κοινωνική περιπέ-
τεια που μεταφέρει τις γεύσεις, τα αρώματα, τα χρώματα, τις 
αισθήσεις, τις μνήμες, τα γλωσσικά ιδιώματα, τις διαφορε-
τικές κουλτούρες που πλημμυρίζουν την καθημερινότητα 
της ελληνικής διασποράς.

Αχγιάτ Ανχάρ

Μαρώ Κάργα

Μυθιστόρημα

Σελ.:432, Σχήμα:15χ23, ISBN:978-960-499-126-6, Tιμή: 15,40 €                                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
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Νίκος Παναγιωτόπουλος 

Τίποτα

Ο γνωστός σκηνοθέτης, στην πρώτη του απόπειρα να σχεδιά-
σει ένα «σενάριο» μυθιστορήματος, αμφιταλαντεύεται ανάμε-
σα στη μυθοπλασία και το δοκίμιο, ανάμεσα στην περιπέτεια 
της ζωής και την περιπέτεια της σκέψης. Με λόγο προφορικό, 
περιστρέφεται επίμονα και βασανιστικά γύρω από τα επερ-
χόμενα γηρατειά του ήρωά του κι ενώ το βιτριολικό χιούμορ 
μεταμορφώνει την απελπισία σε παιχνίδι, τη διαύγεια σε 
ειρωνεία και τη μελαγχολία του τέλους σε μειδίαμα, κατα-
φέρνει, με τη μεσολάβηση της λογοτεχνίας, μια όχι και τόσο 
συνηθισμένη επίδοση: να πάρει στα σοβαρά το ΤΙΠΟΤΑ.

«Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, εκτός από παραγωγικότατος, ανα-
γνωρισμένος κι αγαπημένος σκηνοθέτης, είναι ένας από τους 
πιο εύγλωττους ανθρώπους των ελληνικών τεχνών και γραμ-
μάτων και βάλε: χαριτωμένος, κυνικός, πονηρός, υπαρξιακός, 
απίθανος παραμυθάς και απολαυστική πηγή αποφθεγμάτων, 
είναι ένας άνθρωπος που θέλεις ν’ ακούς. Και να διαβάζεις…»

flix.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ                                       Σελ.: 160, Σχήμα: 12 x 20, ISBN: 978-960-499-127-3, Τιμή: 12,10 €
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H έμπνευση: μια πρωτότυπη αλληγορική 
σάτιρα από τον πολυδιαβασμένο πεζογρά-
φο Μ. Καραγάτση.

Η μεταγραφή: ένα διεθνών προδιαγραφών 
graphic novel, από τους βραβευμένους κο-
μίστες Θανάση Πέτρου (εικονογράφηση 
και Δημήτρη Βανέλλη (σενάριο), με θέμα 
την πορεία ενός χρήστη ουσιών από την 
πτώση στη λύτρωση.

Το αποτέλεσμα: ένα φαντασμαγορικό κό-
μικς που τα βάζει με τους πάντες και τα 
πάντα: το κράτος με τους διεφθαρμένους 
θεσμούς του, το κεφάλαιο με τους εκπρο-
σώπους του, τη θρησκεία με την κατα-
σκευασμένη μυθολογία της, τα κατώτερα 
κοινωνικά στρώματα με τη ναρκωμένη 
μοιρολατρία τους.
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ISBN 978-960-499-128-0

9 7 8 9 6 0 4 9 9 1 2 8 0

Θ . Π Ε Τ Ρ Ο Υ  -  Δ . Β Α Ν Ε Λ Λ Η Σ

Η ΜΕΓΑΛΗ ΒΔΟΜΑΔΑ ΤΟΥ

ΠΡΕΖΑΚΗ
Μ. ΚΑΡΑΓΑΤΣΗ
ΑΠΟ ΤΟ ΟΜΟΤΙΤΛΟ ΔΙΗΓΗΜΑ TOY

Θανάσης Πέτρου - Δημήτρης Βανέλλης 

Η Μεγάλη Βδομάδα του πρεζάκη
Από το ομότιτλο διήγημα του Μ. Καραγάτση
 
H έμπνευση: μια πρωτότυπη αλληγορική σάτιρα από 
τον πολυδιαβασμένο πεζογράφο Μ. Καραγάτση (1908-
1960). Η μεταγραφή: ένα διεθνών προδιαγραφών 
graphic novel, από τους βραβευμένους κομίστες Θανάση 
Πέτρου (εικονογράφηση) και Δημήτρη Βανέλλη (σενά-
ριο), με θέμα την πορεία ενός χρήστη ουσιών από την 
πτώση στη λύτρωση. Το αποτέλεσμα: ένα φαντασμαγο-
ρικό κόμικς που τα βάζει με τους πάντες και τα πάντα: το 
κράτος με τους διεφθαρμένους θεσμούς του, το κεφάλαιο 
με τους εκπροσώπους του, τη θρησκεία με την κατασκευ-
ασμένη μυθολογία της, τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα 
με τη ναρκωμένη μοιρολατρία τους.

«Ο Θανάσης Πέτρου, κομίστας εξαιρετικός, και ο Δημή-
τρης Βανέλλης, σεναρίστας με περγαμηνές, έχουν αποδεί-
ξει ότι μπορούν να μεταφέρουν τα διαμάντια της ελληνι-
κής πεζογραφίας σε κόμικ με φαντασία και λεπτότητα».

Λήδα Πιμπλή, tospirto.net

Σελ.: 64, Σχήμα: 23 x 30, ISBN: 978-960-499-128-0, Τιμή: 10,90 €          GRAPHIC NOVEL
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Au Revoir

Au Revoir

Βασίλης ΑναστασίουΒ
ασίλης Αναστασίου

Στη σειρά Αστυνομική Λογοτεχνία 
κυκλοφορούν:

Νεοκλής Γαλανόπουλος
Η παραλλαγή του Γιώργου Δαρσινού

Θάνατος από το πουθενά
Οικογενειακά εγκλήματα

Φίλιππος Δρακονταειδής
Κρεμάστρα

Τζον Ντίξον Καρ
Ο ασώματος άνθρωπος

Το παραθυράκι του Ιούδα

Μάρτιν Πριντς
Ο ληστής μαραθωνοδρόμος 

Πίτερ Τεμπλ
Τσακισμένη ακτή

Στη διαβολεμένη μέρα
Αλήθεια

Συλλογικό
Ο τόπος πρόδωσε τον ένοχο: 

10+1 αστυνομικές ιστορίες
Σε συνεργασία με την Ελληνική Λέσχη 

Συγγραφέων Αστυνομικής Λογοτεχνίας- ΕΛΣΑΛ

Ο Βασίλης Αναστασίου γεννήθη-
κε το 1988 στην Καβάλα, όπου 
ζει μέχρι σήμερα.

Το Au Revoir είναι το πρώτο του 
βιβλίο. Το 2011, μαζί με τρεις νέ-
ους συγγραφείς της πόλης του, 
εξέδωσε μια εκτός εμπορίου συλ-
λογή ποιημάτων και πεζών με τίτ-
λο Σπίτι στην Καμάρα. Επίσης, έχει 
γράψει σενάρια για ταινίες μικρού 
μήκους. 

Κείμενά του μπορείτε να βρείτε 
στο διαδίκτυο, στο ιστολόγιο ιδε-
ών «Σπίτι στην Καμάρα», 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
www.spitistinkamara.
wordpress.com 

φωτογραφία εξωφύλλου: 
Αναστασία Βιολιτζή
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Mια ισ τορία μυσ τηρίου

Βρέθηκε γυμνός μέσα σε ένα κόκκινο αυτοκίνητο, τα τζάμια 
ήταν θολά και σταγόνες υγρασίας κυλούσαν αργά προς τα 
κάτω. Πήγε να ανοίξει το παράθυρο μα τα χέρια του ήταν 
δεμένα πίσω από την πλάτη του. Στο ραδιόφωνο ο Ερυθρός 
Σταυρός ανακοίνωνε τα ονόματα των ανθρώπων που έχουν 
χαθεί. Άκουσε τ’ όνομά του να επαναλαμβάνεται πολλές φο-
ρές: «Μίλτος Στογιάννης, ιδιωτικός ντεντέκτιβ, πρώην καθη-
γητής, πρώην επαναστάτης, πρώην ιδεολόγος, αγνοείται εδώ 
και χρόνια». Ίδρωσε. Κάτι σαν να κινείται ακούστηκε από 
το πίσω κάθισμα, γύρισε το κεφάλι και είδε ένα φιτίλι να 
καίγεται και τη φωτιά να πλησιάζει σε ένα γεμάτο μπιτόνι με 
βενζίνη. Προσπάθησε να λυθεί, φώναξε, έκλεισε τα μάτια…  
  
Ο Μίλτος Στογιάννης, ιδιωτικός ντεντέκτιβ και επαγγελματί-
ας νοσταλγός της ΠΟΛΗΣ, αναλαμβάνει μια περίεργη υπόθεση 
εξαφάνισης. Ανάμεσα σε δρόμους, σε κτίρια και σε ανθρώπους 
βυθισμένους στον βούρκο, ξεκινάει μια αναζήτηση που από την 
πρώτη στιγμή φαίνεται πως είναι μάταιη. Όλες οι διαδρομές κα-
ταλήγουν πάντα στο ίδιο σημείο. Τα πάντα διαλύονται μες στη 
βροχή. Ο ντεντέκτιβ στην πορεία της έρευνας θα πέσει πάνω σε 
μια παρακρατική ομάδα, η οποία δρα ανενόχλητη για χρόνια υπό 
τη σκέπη μιας κρατικής νομιμότητας. Όταν ο ντεντέκτιβ γίνεται 
αντιληπτός, θα ξεκινήσει ένα μεγάλο ανθρωποκυνηγητό, όπου 
κυνηγός και θήραμα αλλάζουν συνεχώς ρόλους. 

περισσότερα στο
www.toposbooks.gr

9 7 8 9 6 0 4 9 9 1 3 5 8

Βασίλης Αναστασίου

Au Revoir
Μια ιστορία μυστηρίου 

Ο Μίλτος Στογιάννης, ιδιωτικός ντεντέκτιβ και επαγγελμα-
τίας νοσταλγός της ΠΟΛΗΣ, αναλαμβάνει μια περίεργη υπό-
θεση εξαφάνισης. Ανάμεσα σε δρόμους, σε κτίρια και σε αν-
θρώπους βυθισμένους στον βούρκο, ξεκινάει μια αναζήτη-
ση που από την πρώτη στιγμή φαίνεται πως είναι μάταιη. 
Όλες οι διαδρομές καταλήγουν πάντα στο ίδιο σημείο. Τα 
πάντα διαλύονται μες στη βροχή. Ο ντεντέκτιβ στην πορεία 
της έρευνας θα πέσει πάνω σε μια παρακρατική ομάδα, η 
οποία δρα ανενόχλητη για χρόνια υπό τη σκέπη μιας κρα-
τικής νομιμότητας. Όταν γίνεται αντιληπτός, θα ξεκινήσει 
ένα μεγάλο ανθρωποκυνηγητό, όπου κυνηγός και θήραμα 
αλλάζουν συνεχώς ρόλους.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ/ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ                                      Σελ.: 144, Σχήμα: 14 x 21, ISBN: 978-960-499-135-8, Τιμή: 10,00 € 
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CUλT
stories

ΒΙΚΥ ΧΑΣΑΝΔΡΑ

αόρατες φωνές

CUλT
stories

CUλT
stories

Όταν τη ρωτούν την ηλικία της, λέει «τριάντα 
πέντε». Κι ας έχουν περάσει δύο χρόνια από 
τότε. Δεν μιλάει ποτέ για τον εαυτό της. Σε 
κανέναν. Η Λένα, εδώ και έναν μήνα, κάθε 
βράδυ, οκτώ με δώδεκα, υποδέχεται στους 
«Ανώνυμους» αόρατες φωνές. Φωνές που 
ζητούν καταφύγιο στις συμβουλές του ειδι-
κού ψυχολόγου. Μέχρι που μια λεπτή κορι-
τσίστικη φωνή θα αποκτήσει αμέσως σχήμα 
και πρόσωπο. Και θα την αναγκάσει να πει  
το μυστικό της στον μοναδικό άνθρωπο που 
ακούει τις σιωπές της, τον Ιάσωνα, τον έναν 
από τους δύο ψυχολόγους της γραμμής 
στήριξης. Τη λένε Μαρία, θα του πει. Είναι 
δεκατριών και έφυγε από το σπίτι έναν χρό-
νο πριν. Είναι η κόρη της. Κι εκείνος θα κάνει 
την αλήθεια της δική του. Και θα προσπαθή-
σει να έρθει κοντά σ’ ένα αδύνατο κορίτσι με 
αταίριαστα ρούχα και αταίριαστη ζωή μέσα 
στη ζέστη του καλοκαιριού. Με μια ερώτηση 
να τον βασανίζει. Ποια αλήθεια κρύβει η εξα-
φάνιση της Μαρίας; 

Ένα μυθιστόρημα για τα όρια ανάμεσα στην 
εμμονή και την αλήθεια, που διαβάζεται σαν 
θρίλερ μυστηρίου και συγκινεί σαν ψυχολο-
γικό δράμα. 

Η Βίκυ Χασάνδρα γεννήθηκε στη 
Χαλκίδα. Είναι πτυχιούχος του τμή-
ματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλο-
λογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών. Είναι επαγγελ-
ματίας σεναριογράφος από το 1998. 
Έχει γράψει σενάρια για ταινίες με-
γάλου μήκους (Η Τρίτη Νύχτα, Ξένες 
σε Ξένη χώρα κ.ά.), τηλεταινίες και 
τηλεοπτικές σειρές.  
Απόφοιτος του Centre de la Traduc-
tion Littéraire (Κέντρο Λογοτεχνικής 
Μετάφρασης, IFA), έχει μεταφέρει 
στην ελληνική γλώσσα έργα κλα-
σικών και σύγχρονων Γάλλων συγ-
γραφέων (Mme de Sévigné, Anatole 
France, Alfred de Musset κ.ά.). 
Από το 2006 διδάσκει σενάριο στο 
New York College, στο τμήμα Κι-
νηματογραφικών Σπουδών (Film 
Studies), ενώ είναι συνεργάτης του 
Πανεπιστημίου Greenwich του Λον-
δίνου.
Mέλος της Ένωσης Σεναριογρά-
φων Ελλάδας, είναι επίσης ιδρυτικό 
μέλος της Ελληνικής Ακαδημίας Κι-
νηματογράφου. 
Οι Αόρατες φωνές είναι το πρώτο 
της μυθιστόρημα.

ISBN: 978-960-499-131-0

Στην ίδια σειρά

Γιώργος Αριστηνός
Flash στη νύχτα

Άρης Μαραγκόπουλος
True Love

Θανάσης Σκρουμπέλος
Ο μπαλτάς και άλλες ιστορίες

Στη σειρά σύγχρονη ελληνική πεζογραφία

Μαρώ Κάργα
Αχγιάτ Ανχάρ

Άρης Μαραγκόπουλος
Το χαστουκόδεντρο

Δημήτρης Μητσοτάκης -  
Αλέξανδρος Σικιαρίδης
Υπόγειος

Νίκος Παναγιωτόπουλος
Τίποτα

Βαγγέλης Ραπτόπουλος
ΜΟΙΡΟΛΑ3

Διονύσης Χαριτόπουλος
Πρόβες πολέμου
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περισσότερα στο
www.toposbooks.gr

www.toposbooks.gr

CUλTstories

Σχεδιασμός εξωφύλλου: ΝΟΗΜΑ/Ρούλα Δανιήλ

Βίκυ Χασάνδρα

Αόρατες φωνές 

Όταν τη ρωτούν την ηλικία της, λέει «τριάντα πέντε». Κι ας 
έχουν περάσει δύο χρόνια από τότε. Δεν μιλάει ποτέ για 
τον εαυτό της. Σε κανέναν. Η Λένα, κάθε βράδυ, υποδέχε-
ται στους «Ανώνυμους» αόρατες φωνές. Φωνές που ζητούν 
καταφύγιο στις συμβουλές του ειδικού ψυχολόγου. Μέχρι 
που μια λεπτή κοριτσίστικη φωνή θα αποκτήσει αμέσως 
σχήμα και πρόσωπο. Και θα την αναγκάσει να πει το μυ-
στικό της στον μοναδικό άνθρωπο που ακούει τις σιωπές 
της, τον Ιάσωνα, τον έναν από τους δύο ψυχολόγους της 
γραμμής στήριξης. Τη λένε Μαρία, θα του πει. Είναι δε-
κατριών και έφυγε από το σπίτι έναν χρόνο πριν. Είναι η 
κόρη της. Κι εκείνος θα κάνει την αλήθεια της δική του. Και 
θα προσπαθήσει να έρθει κοντά σ’ ένα αδύνατο κορίτσι με 
αταίριαστα ρούχα και αταίριαστη ζωή μέσα στη ζέστη του 
καλοκαιριού. Με μια ερώτηση να τον βασανίζει. Ποια αλή-
θεια κρύβει η εξαφάνιση της Μαρίας;

Σελ.: 224, Σχήμα: 14 x 21, ISBN: 978-960-499-131-0, Τιμή: 12,90 €                                             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ/ CULT STORIES
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Κώστασ αλεξόπόυλόσ

Τα πινακια  
Της Επιδαύρού

Η εμπειρία των ονείρων που οι αρχαίοι είχαν υιοθετήσει ως 
θεραπεία στα ανά την Ελλάδα ιερά του Ασκληπιού (πολύ κοντά 
στον τρόπο που τα αντιμετωπίζει σήμερα η ψυχανάλυση) έχει 
καταγραφεί σε μια σειρά σωζόμενα πινάκια στο Ιερό του 
Ασκληπιού στην Αρχαία Επίδαυρο. Η αρχαϊκότητα εκείνων 
των αφηγήσεων επανέρχεται με ανέλπιστη ζωντάνια σε μια 
σειρά αντίστοιχες «καταγραφές» από τον Κώστα Αλεξόπουλο, 
καταγραφές που κινούνται σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο 
από πρώτη ματιά, αλλά που αποδεικνύεται, τελικά, ότι δεν 
αποτυπώνουν τίποτε περισσότερο και τίποτε λιγότερο από 
τον κόσμο και τη ζωή σ’ εκείνο το περίφημο λιβάδι με τ’ 
ασφοδίλια του Ομήρου και του Σεφέρη.

Τα μικρά, λιτά αφηγηματικά κείμενα αυτού του τόμου αντλούν 
τη δύναμή τους από την αλήθεια τους: τον τρόπο, δηλαδή, που 
ο «αυτο-αναλυόμενος» αφηγητής περιγράφει τα περιστατικά 
της ζωής ως εδώ και μετά θάνατον, ως τώρα και άλλοτε, 
ως σημερινή ανάγκη και αλλοτινή επιθυμία, ως φανερή 
ηδονή και ως απωθημένη κ.ο.κ. Στα μάτια του αναγνώστη, 
που θα ρεμβάσει χωρίς αναστολές στα διάσπαρτα Πινάκια 
αυτών των σελίδων, απλώνεται ένας μαγευτικός κόσμος: 
ονειρικός ναι, πραγματικός επίσης, όπως ακριβώς συμβαίνει 
στα καθημερινά μας όνειρα και, το κυριότερο, με τα ίδια 
αφηγηματικά, συμβολικά υλικά…

ό Κώστας αλεξόπουλος γεννήθηκε στη 

λαμία. Έζησε τα παιδικά του χρόνια στο 

Άνυδρο στυλίδος. σπούδασε κλινική 

και παθολογική ψυχολογία στην αθήνα 

και στο παρίσι. εργάζεται ως κλινικός 

ψυχολόγος. εμφανίστηκε στα γράμμα-

τα το 1978 από τη Νέα Εστία. το 1982 

δημοσίευσε τη συλλογή διηγημάτων 

Είδη προικός. Έχει δημοσιεύσει διη-

γήματα σε περιοδικά και ηλεκτρονικά 

ιστολόγια.

ISBN 978-960-499-119-8

9 7 8 9 6 0 4 9 9 1 1 9 8

www.toposbooks.gr

Εικόνα εξωφύλλου: 
πολ Ντελβό, «Les phases de la Lune» (1939), 
Μουσείο Μοντέρνας τέχνης (ΜoMa), 
Νέα υόρκη.

Κώστασ  αλεξόπ
όυλόσ          
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Κώστας Αλεξόπουλος

Τα πινάκια της Επιδαύρου
Πρόλογος: Άρης Μαραγκόπουλος 

Η εμπειρία των ονείρων που οι αρχαίοι είχαν υιοθετήσει 
ως θεραπεία στα ανά την Ελλάδα ιερά του Ασκληπιού έχει 
καταγραφεί σε μια σειρά σωζόμενα πινάκια στο Ιερό του 
Ασκληπιού στην Αρχαία Επίδαυρο. Η αρχαϊκότητα εκεί-
νων των αφηγήσεων επανέρχεται με ανέλπιστη ζωντάνια 
σε μια σειρά αντίστοιχες «καταγραφές» από τον Κώστα 
Αλεξόπουλο, καταγραφές που κινούνται σε συγκεκριμένο 
τόπο και χρόνο από πρώτη ματιά, αλλά που αποδεικνύε-
ται, τελικά, ότι δεν αποτυπώνουν τίποτε περισσότερο και 
τίποτε λιγότερο από τον κόσμο και τη ζωή σ’ εκείνο το περί-
φημο λιβάδι με τ’ ασφοδίλια του Ομήρου και του Σεφέρη.

Στα μάτια του αναγνώστη, που θα ρεμβάσει χωρίς ανα-
στολές στα διάσπαρτα Πινάκια αυτών των σελίδων, απλώ-
νεται ένας μαγευτικός κόσμος: ονειρικός ναι, πραγματικός 
επίσης, όπως ακριβώς συμβαίνει στα καθημερινά μας όνει
ρα και, το κυριότερο, με τα ίδια αφηγηματικά, συμβολικά 
υλικά…

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ                    Σελ.: 136, Σχήμα: 15,5 x 18,5, ISBN: 978-960-499-119-8, Τιμή: 10,90 €
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Βασίλης Βασιλικός - Mένης Κουμανταρέας

Νεανική αλληλογραφία 1954-1960 
Επιμέλεια - Πρόλογος: Θανάσης Θ. Νιάρχος 

«Η ζωή μας είναι λίγη, Μένη. Πολύ λίγη. Και κάθε μέρα λιγοστεύει. 
Βιάσου λοιπόν να πεις αυτό που έχεις μέσα σου, αυτό που σε κλω-
θογυρίζει τόσα χρόνια. Βιάσου να το πεις μ’ έναν τρόπο ολότελα 
δικό σου, ξεχνώντας ό,τι διάβασες, άκουσες, ή σου είπαν. Η Τέχνη 
μάς θέλει γυμνούς, γιατί μόνο μες στη γύμνια μας είμαστε ξεχωρι-
στοί ο ένας απ’ τον άλλον. Τα ρούχα, οι μόδες, μας εξομοιώνουν 
τραγικά. Και όσοι κατόρθωσαν να πούνε κάτι σ’ αυτόν τον παράλογο 
κόσμο, ήταν αυτοί που δεν είχαν χάσει την παιδική τους αφέλεια, 

μια κάποια αυθορμησία που πάντα πρέπει να υπάρχει».

Βασίλης Βασιλικός, 15 Ιανουαρίου 1960

Ως σπάνιο ντοκουμέντο μπορεί να χαρακτηριστεί η Νεα
νική αλληλογραφία του Β. Βασιλικού και του Μ. Κουμα-
νταρέα, όπως αναπτύχθηκε ανάμεσά τους από το 1954 
έως το 1960. Γράμματα εξομολογητικά, τρυφερά, γεμάτα 
από την επιθυμία ενός μέλλοντος δημιουργικού, που θα 
τους αναδείξει ως συγγραφείς, αλλά και θα στερεώσει τη 
φιλία τους που την αισθάνονται ήδη πολύτιμη.

Σελ.: 136, Σχήμα: 17 x 24, ISBN: 978-960-499-118-1, Τιμή: 13,90 €                          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ/ ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ
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Παύλος Ηλ. αγιαννιδΗς

Καπετάν Άγρα  
και Παραμυθίας 
γωνία

Άλλα διηγήματα στις εκδόσεις Τόπος

Ο τόπος πρόδωσε τον ένοχο
10+1 αστυνομικές ιστορίες 
Σε συνεργασία με την Ελληνική Λέσχη 
Συγγραφέων Αστυνομικής Λογοτεχνίας- ΕΛΣΑΛ

Διονύσης Χαριτόπουλος
Συλλεκτική έκδοση

Θανάσης Σκρουμπέλος
Ο μπαλτάς και άλλες ιστορίες

Νεοκλής Γαλανόπουλος
Οικογενειακά εγκλήματα

Γιάννης Παλαβός -  
Σωτήρης Μπαμπατζιμόπουλος
Σαν Άνγκρε - Τα δάκρυα της Φον Μπράουν

Μαρία Τσολακούδη
Γραμματική

Γιάννης Αντάμης
Κατά τον δαίμονα εαυτού

Γιάννης Χαιρετάκης 
Τo μάτι της δικαιοσύνης

Έκτορας Αποστολόπουλος
Χνουδωτός απεσταλμένος

Ο Παύλος Ηλ. Αγιαννίδης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1961, 
με μικρασιατικές ρίζες. Φοίτησε στην Εράσμειο Ελληνο
γερμανική Σχολή και στη συνέχεια στη Γερμανική Αθη
νών (Doerpfeld Gymnasium). Πέρασε με υποτροφία στην 
Κτηνιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης. Την άνοιξη του 1981, ως δευτεροετής φοι
τητής, είχε την πρώτη επαφή με τη δημοσιογραφία, στο 
διεθνές μεταφραστικό τμήμα της εφημερίδας Ακρόπολις. 

Αμέσως μετά εργάστηκε στο Γραφείο Βόρειας Ελλάδας 
της εφημερίδας Τα Νέα, με υπεύθυνο τον Δημήτρη Γουσίδη, 
αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία σε όλα τα είδη ρεπορτάζ. 
Στο μεταξύ, συνεργάστηκε με το Ελληνικό Τμήμα της Σουη
δικής Ραδιοφωνίας, στο «60 Minutes» του αμερικανικού 
δικτύου CBS, με την εφημερίδα Το Βήμα και με τον Ταχυ-
δρόμο. Το 1983 παρακολούθησε σεμινάρια στη Μουσική 
Ακαδημία της Βιέννης. Επίσης διατέλεσε αρχισυντάκτης 
στον ραδιοσταθμό της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης 
«Ράδιο 105 FM» και ως υπεύθυνος Τύπου για τρεις χρονιές 
στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Τον Ιούνιο του 1991 επέστρεψε στην Αθήνα και ερ
γάστηκε στο πολιτιστικό τμήμα της εφημερίδας Τα Νέα, 
υπογράφοντας και πολιτικές συνεντεύξεις (Χανς Ντίτριχ 
Γκένσερ, Βάτσλαβ Χάβελ κ.ά.). Το 1993 μετέφρασε στα ελ
ληνικά (για τις εκδόσεις ΛιβάνηΝέα Σύνορα) το βιβλίο της 
Έλενας Ματθαιοπούλου Diva, ενώ συνεισέφερε κείμενα 
στα έντυπα προγράμματα του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. 
Το 1994 υπέγραψε σενάριο σε ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ για την 
παρουσίαση έργων του Μίκη Θεοδωράκη στο Μόντρεαλ. 
Το 1995 συμμετείχε στην πρώτη αρχισυντακτική ομάδα 
του μουσικού εντύπου Δίφωνο, ενώ στο μεταξύ ανέλαβε 
θέση υπευθύνου στο πολιτιστικό τμήμα της εφημερίδας Τα 
Νέα, υπό τη διεύθυνση του Λέοντα Β. Καραπαναγιώτη, συ
νεργαζόμενος παράλληλα με τα περιοδικά Ιστός και Marie 
Claire. Υπήρξε μέλος της ΕΣΗΕΜΘ και πλέον της ΕΣΗΕΑ.

To 2008 κυκλοφόρησε, από τις Εκδόσεις Καστανιώ
τη, το βιβλίο Αληθινά παραμύθια, για Έλληνες και ξένους 
της Τέχνης, κυρίως της Μουσικής.

Οι βασιλοπούλες και οι δράκοι, το φοβερό και το 
απρόβλεπτο δεν υπάρχουν μόνο στα παραμύθια. 
Μας απαντούν και στη ζωή. Τη ζωή που άλλοτε 
οδηγεί ένα ταπεινό φορτηγάκι κι άλλοτε μας ταξι-
δεύει στα πέρατα του κόσμου δίχως να κάνει βήμα. 
Που δεν διστάζει να κραδαίνει κοφτερό λεπίδι ή 
ψαλίδι, και να βουτάει στο αίμα τη μανιασμένη της 
λίμπιντο. Τη ζωή, που επιβάλλεται είτε με φαλλούς 
εξουσίας είτε με απλές, αφοπλιστικές ατάκες και 
τσιτάτα του Αϊνστάιν. Κάποιες φορές, πάλι, γονατί-
ζει μπροστά σε απανθρακωμένα θύματα του φανα-
τισμού ή προσκυνά δισκοπότηρα-σύμβολα, απο-
ζητώντας λύτρωση. Στα δεκατέσσερα διηγήματα οι 
βασιλοπούλες ακκίζονται μέσα σε φουρό, οι δράκοι 
τρελαίνονται με τα τακούνια και ο στιγμιαίος έρω-
τας προκαλεί σεισμό…
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αραμυθίας γω
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Διηγήματα

ISBN 978-960-499-122-8

9 7 8 9 6 0 4 9 9 1 2 2 8

www.toposbooks.gr

Παύλος Ηλ. Αγιαννίδης

Καπετάν Άγρα και Παραμυθίας γωνία 

Οι βασιλοπούλες και οι δράκοι, το φοβερό και το απρόβλε-
πτο δεν υπάρχουν μόνο στα παραμύθια. Μας απαντούν και 
στη ζωή. Τη ζωή που άλλοτε οδηγεί ένα ταπεινό φορτηγάκι κι 
άλλοτε μας ταξιδεύει στα πέρατα του κόσμου δίχως να κάνει 
βήμα. Που δεν διστάζει να κραδαίνει κοφτερό λεπίδι ή ψαλί-
δι, και να βουτάει στο αίμα τη μανιασμένη της λίμπιντο. Τη 
ζωή, που επιβάλλεται είτε με φαλλούς εξουσίας είτε με απλές, 
αφοπλιστικές ατάκες και τσιτάτα του Αϊνστάιν. Κάποιες φο-
ρές, πάλι, γονατίζει μπροστά σε απανθρακωμένα θύματα του 
φανατισμού ή προσκυνά δισκοπότηρα-σύμβολα, αποζητώ-
ντας λύτρωση. Στα δεκατέσσερα διηγήματα οι βασιλοπούλες 
ακκίζονται μέσα σε φουρό, οι δράκοι τρελαίνονται με τα τα-
κούνια και ο στιγμιαίος έρωτας προκαλεί σεισμό…

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ                    Σελ.: 128, Σχήμα: 14 x 20,5, ISBN: 978-960-499-122-8, Τιμή: 12,00 €
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Εξώφυλλο: Φώτης Πεχλιβανίδης
Η εικόνα του εξωφύλλου, «Destroy Yourself», προέρχεται από τη συμμετοχή 
του στην έκθεση «Αντοχή Υλικών», 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Κόμικς Αθήνας, 2012.

Ιδίως όταν το γράφω με κεφαλαία, πολύ μ’ αρέσει τ’ όνομά 

μου. Φαντάζομαι ότι υπάρχει ένας καθρέφτης στη μέση α-

κριβώς, που διπλασιάζει το λάμδα. Μ’ αρέσει και που έμαθα 

να γράφω, έστω και τόσο αργά: στα είκοσί μου. Χάρη στον 

δάσκαλο, αλλά προπαντός χάρη στο πείσμα μου, που πιθα-

νότατα είναι το πιο χαρακτηριστικό γνώρισμά μου.

       Eίμαι η κόρη του βασιλιά Επιπόλαιου, όπως τον έλεγαν 

τις τελευταίες μέρες της βασιλείας του, η πριγκίπισσα Έλ-

λη. Κι αυτή είναι η ιστορία η δική μου και του τόπου μου, της 

Μοιρολατρίας. Ή μάλλον τα σημεία όπου οι δύο χωριστές 

ιστορίες τέμνονται. Ο δε λόγος που γράφω την κοινή αυτή 

ιστορία τώρα, μετά από δεκατρία ολόκληρα χρόνια, είναι ε-

πειδή ίσως ήρθε η στιγμή να διασταυρωθούν οι τροχιές τους 

για μία ακόμη φορά. Αν όχι τώρα, στο άμεσο μέλλον. 

       Μέλλον. Άλλη μια λέξη με τον καθρέφτη που διπλασιάζει 

το λάμδα στη μέση της. 

       Η γλώσσα είναι πατρίδα.

Ο Βαγγέλης Ραπτόπουλος ξαναγράφει το Παραμύθι χωρίς 
όνομα της Πηνελόπης Δέλτα, μεταφέροντάς το σε ένα όχι-

και-τόσο-μακρινό μέλλον, όπου ο πλανήτης μας έχει κατα-

στραφεί οικολογικά και οι άνθρωποι έχουν ξαναγίνει αγρό-

τες που ζουν ανάμεσα στα ερείπια της υψηλής τεχνολογίας.

«Το διεφθαρμένο και 

χρεοκοπημένο βασίλειο της 

Μοιρολατρίας θυμίζει την 

Ελλάδα του σήμερα όσο και 

ένα νυχτερινό τηλεοπτικό 

δελτίο ειδήσεων. Να παλεύ-

εις για να καλυτερεύσουν 

τα πράγματα, ακόμα κι όταν 

η μοιρολατρία κυριαρχεί. 

Να προσπαθείς να υλοποι-

είς το μέλλον από τώρα, και 

όχι να τα μεταθέτεις όλα σ’ 

ένα άπιαστο επέκεινα. Υπό 

το μανδύα του παραμυθιού, 

παρά τους βασιλιάδες και τις 

πριγκίπισσες, η Μοιρολα3 

είναι ό,τι πιο πολιτικοποιη-

μένο έχω γράψει». 

Β.Ρ.

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΑ
ΓΓ

ΕΛ
Η

Σ 
ΡΑ

ΠΤ
ΟΠ

ΟΥ
ΛΟ

Σ Ο Βαγγέλης Ραπτόπουλος (Αθήνα, 1959) εξέδωσε 

το πρώτο του βιβλίο στα είκοσί του. Έχει δημο-

σιεύσει μυθιστορήματα και νουβέλες: Λούλα, Η 

αυτοκρατορική μνήμη του αίματος, Mαύρος 

γάμος, Χάσαμε τον Μπαμπά, Φίλοι, Η Μεγάλη 

Άμμος, Η πιο κρυφή πληγή κ.ά. Σπονδυλωτά 

έργα: Έμμονες ιδέες, Η γενιά μου, Ιστορίες της 

Λίμνης. Μεταξύ χρονικού και αυτοβιογραφίας: 

Ακούει ο Σημίτης Μητροπάνο;, Η δική μου

Αμερική, Λίγη ιστορία της νεοελληνικής λογο-

τεχνίας, Η υψηλή τέχνη της αποτυχίας. Καθώς 

και την Αρχαία συνταγή, με μεταφρασμένα απο-

σπάσματα από τον Ηρόδοτο, τον Ηράκλειτο και 

τον Λουκιανό. Τα τζιτζίκια εκδόθηκαν στα αγγλι-

κά, Η απίστευτη ιστορία της πάπισσας Ιωάν-

νας στα ιταλικά. Ο εργένης μεταφέρθηκε στον 

κινηματογράφο, τα Κομματάκια και τα Διόδια 

στην τηλεόραση, ενώ Η επινόηση της πραγμα-

τικότητας διασκευάστηκε σε πέντε θεατρικά μο-

νόπρακτα. Το προσωπικό αρχείο του βρίσκεται 

στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη.
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ΜΟιΡΟΛ Α3 
Ξαναλέγοντας το Παραμύθι χωρίς όνομα

Βαγγέλης Ραπτόπουλος

ΜΟΙΡΟΛΑ3 

Ο Βαγγέλης Ραπτόπουλος ξαναγράφει το Παραμύθι χω
ρίς όνομα της Πηνελόπης Δέλτα, μεταφέροντάς το σε ένα 
όχι-και-τόσο-μακρινό μέλλον, όπου ο πλανήτης μας έχει 
καταστραφεί οικολογικά και οι άνθρωποι έχουν ξαναγίνει 
αγρότες, που ζουν ανάμεσα στα ερείπια της υψηλής τεχνο-
λογίας. Ένα μυθιστόρημα ευκαιρία για στοχασμό εμπρός 
στις επερχόμενες δυστοπικές προοπτικές της εποχής μας.

«Πλούσια σε συμβολισμούς και πολλαπλές αναγνώσεις, η 
αφήγηση κυλάει σαν νεράκι, πληρώντας έτσι στο ακέραιο τους 
όρους ενός πραγματικά σύγχρονου παραμυθιού για μικρούς 
και μεγάλους. Μια τρομερά επίκαιρη αλληγορία, που μιλάει 
στο σήμερα όχι μόνο για την κατάσταση στην οποία βρέθηκε 
και βρίσκεται η χώρα μας (…), αλλά και για τη βαθιά ανάγκη να 
μην το βάλει κάτω κανείς γενικά στη ζωή του…».

Θανάσης Αλευράς, Ηit & Run

Σελ.: 176, Σχήμα: 14 x 20,5, ISBN: 978-960-499-116-7, Τιμή: 13,20 €                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
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Μετάφραση: Γιώργος Μπέτσος

Συνταρακτική λογοτεχνία  
σε μορφή αστυνομικού μυθιστορήματος

Στο τέλος μιας εξαντλητικής μέρας, ο επιθεωρητής Στί-
βεν Βιλάνι, επικεφαλής του Τμήματος Ανθρωποκτο νιών 
της Βικτόρια, στέκεται στο μπάνιο ενός πολυτελούς δια-
μερίσματος με θέα την πόλη. Στην μπανιέρα, νεκρή μια 
νεαρή γυναίκα. Έτσι ξεκινά η Αλήθεια, το sequel της 
Τσακισμένης Ακτής, του πολυδιαβασμένου αστυνομι-
κού μυθιστορήματος του Αυστραλού συγγραφέα Πίτερ 
Τεμπλ.

Η ζωή του Βιλάνι είναι η δουλειά του. Η ταυτότητά του, 
ο προορισμός του και το μοναδικό σταθερό σημείο ανα-
φοράς του. Ωστόσο, μέσα σε λίγες αποπνικτικές μέρες 
του καλοκαιριού, καθώς οι φωτιές πυρπολούν το σύ-
μπαν κι ενώ ανώτεροι και συνάδελφοί του ραδιουργούν 
και καιροσκοπούν, βλέπει όλες τις σταθερές της ζωής 
του να καταρρέουν.

Η Αλήθεια, μέσα από μια δραματική πλοκή που κόβει 
την ανάσα, μιλά για έναν άντρα, για μια οικογένεια, για 
μια πόλη. Για τη βίαιη απώλεια της ζωής, την αγάπη, την 
ηθική ακεραιότητα, την απάτη. 

Μιλά για την αλήθεια σ’ έναν κόσμο όπου κυριαρχούν 
η βία και η διαφθορά. 

O Πίτερ Τεμπλ (Peter Temple) κατάγεται 
από τη Νότια Αφρική και ζει στην Αυ-
στραλία. Είναι από τους πιο γνωστούς 
συγγραφείς αστυνομικών μυθιστορη-
μάτων παγκοσμίως. Έχει εργαστεί ως 
δημοσιογράφος, αρχισυντάκτης σε πε-
ριοδικά και δάσκαλος. Έχει γράψει εν-
νέα μυθιστορήματα, τα τέσσερα από τα 
οποία κέρδισαν το βραβείο Ned Kelly 
για αστυνομικό μυθιστόρημα, καθώς και 
μια επιτυχημένη σειρά βιβλίων με ήρωα 
τον εκκεντρικό δικηγόρο-ντετέκτιβ Jack 
Irish. Το μυθιστόρημά του Τσακισμένη 
ακτή (Τόπος 2008) κέρδισε το 2007 το 
παγκόσμιο βραβείο της Διεθνούς Ομο-
σπονδίας Συγγραφέων Αστυνομικού 
Μυθιστορήματος (το Duncan Lawrie 
Dagger). Από τις εκδόσεις Τόπος κυκλο-
φορεί επίσης το περιπετειώδες αστυνο-
μικό-πολιτικό μυθιστόρημά του Στη δια-
βολεμένη μέρα.

O Πίτερ Τεμπλ, έχοντας ήδη κερδίσει 
πολλές φορές το βραβείο Ned Kelly για 
την αστυνομική λογοτεχνία, απέσυρε την 
Αλήθεια από υποψήφια, για να ανοίξει 
δρόμο σε νεότερους. Ωστόσο, το μυθιστό-
ρημα κέρδισε το βραβείο Miles Franklin, 
το σημαντικότερο λογοτεχνικό βραβείο 
της Αυστραλίας, και έγινε το πρώτο 
αστυνομικό μυθιστόρημα που ήταν υπο-
ψήφιο και φυσικά το πρώτο που κέρδισε 
ένα αμιγές λογοτεχνικό βραβείο, ανοίγο-
ντας διεθνώς μια συζήτηση για το κατά 
πόσο πρέπει να «αποκλείονται», άμεσα ή 
έμμεσα, τα έργα αστυνομικής λογοτεχνίας 
από τα λογοτεχνικά βραβεία.

ISBN 978-960-6863-62-2

9 7 8 9 6 0 6 8 6 3 6 2 2

Η Αλήθεια είναι το πρώτο αστυνομικό μυθιστόρημα στο οποίο απονεμήθηκε 
αμιγές λογοτεχνικό βραβείο (2010, Miles Franklin Literary Award).

«Κάθε πρόταση μετράει. Ο Τεμπλ δεν αστειεύεται. Αν ζητάτε πλουμιστές αρά-
δες, ήρθατε σε λάθος μέρος. Η Αλήθεια δεν χαρίζεται σε κανέναν… Είναι ένα 
μυθιστόρημα σπάνιας δύναμης».

Australian Literary Review

www.toposbooks.gr

Bραβείο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συγγραφέων 
Αστυνομικού Μυθιστορήματος για το καλύτερο 
μυθιστόρημα 2007 παγκοσμίως.

«Μία λέξη αρκεί, ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑ. Σου ’ρχεται από κει 
που δεν το περιμένεις. Ένα απλό αστυνομικό κάθισα 
να διαβάσω και βρέθηκα μπροστά σε ένα σχεδόν 
τέλειο λογοτεχνικό επίτευγμα, ιδανικό παράδειγμα 
του πόσο έχει προχωρήσει η (κάποτε περιφρονημέ-
νη) αστυνομική λογοτεχνία στις μέρες μας και πώς 
μπορείς, χρησιμοποιώντας τη φόρμα ενός θρίλερ, 
να μιλήσεις για τα “μεγάλα” προβλήματα της κοι-
νωνίας».

librofilo.blogspot.com

«Ατμοσφαιρικό μυθιστόρημα με καταιγιστική δρά-
ση, συνεχείς ανατροπές και σαφείς πολιτικές στο-
χεύσεις».

Νίκος Κουνενής, Καθημερινή

«Ο ρυθμός του βιβλίου συγκρίνεται με τα μονοθέσια 
της Φόρμουλα 1… έξυπνο, διεισδυτικό… σε κρα-
τάει αιχμάλωτο από την αρχή ως το τέλος».

Time Out

«Ένα χορταστικό αστυνομικό μυθιστόρημα. (…) 
Σύγχρονη ματιά σε έναν κόσμο σκληρό, συναρπα-
στικό μέσα στα σκοτάδια του, που ο Τεμπλ αποτυ-
πώνει με ιδιαίτερη ζωντάνια».

Ηλίας Μαγκλίνης, Καθημερινή
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Πίτερ Τεμπλ

Αλήθεια
Μετάφραση: Γιώργος Μπέτσος

Στο τέλος μιας εξαντλητικής μέρας, ο επιθεωρητής Στίβεν 
Βιλάνι, επικεφαλής του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της 
Βικτόρια, στέκεται στο μπάνιο ενός πολυτελούς διαμερίσμα-
τος. Στην μπανιέρα, νεκρή μια νεαρή γυναίκα. Έτσι ξεκινά η 
Αλήθεια, το sequel της Τσακισμένης Ακτής, του πολυδιαβα-
σμένου αστυνομικού μυθιστορήματος του Αυστραλού συγ-
γραφέα Πίτερ Τεμπλ. Η Αλήθεια, μέσα από μια δραματική 
πλοκή που κόβει την ανάσα, μιλά για έναν άντρα, για μια οι-
κογένεια, για μια πόλη. Για τη βίαιη απώλεια της ζωής, την 
αγάπη, την ηθική ακεραιότητα, την απάτη. Μιλά για την αλή
θεια σ’ έναν κόσμο όπου κυριαρχούν η βία και η διαφθορά.

«Το αβυσσαλέο σκοτάδι που επικαλύπτει την ανθρώπινη ψυχή 
και η διαφθορά, ατομική και συλλογική, είναι τα μεγάλα θέ-
ματα αυτού του βιβλίου που συνδυάζει όλα τα χαρίσματα του 
αστυνομικού hardboiled με μια σχεδόν επιστημολογική ακρι-
βολογία στην ενατένιση της εγκληματικής φύσης».

Δημήτρης Καραθάνος, Αthens Voice

ΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ/ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ                 Σελ.: 440, Σχήμα: 15 x 23, ISBN: 978-960-6863-62-2, Τιμή: 17,90 € 
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του Γιάκομπ ντε Ζουτ

Mυθιστόρημα  Μετάφραση: Μαρία Ξυλούρη

Ντέιβιντ Μίτσελ

Ντέιβιντ Μίτσελ

Τα χίλια φθινόπωρα του Γιάκομπ ντε Ζουτ
Μετάφραση - Επίμετρο: Μαρία Ξυλούρη

Φανταστείτε μια αυτοκρατορία που επί ενάμιση αιώνα έχει 
κρατήσει τον κόσμο μακριά της. Απαγορεύεται η έξοδος σε 
όλους, οι ξένοι αποκλείονται, οι θρησκείες τους απαγορεύο-
νται και οι ιδέες τους αντιμετωπίζονται με βαθιά καχυποψία.

Ωστόσο, υπάρχει μια αλλόκοτη ρωγμή σ’ αυτό το κρά-
τος-φρούριο: ένα τεχνητό περιτειχισμένο νησί συνδεδεμένο 
με ένα λιμάνι της χώρας, και επανδρωμένο από μια χούφτα 
Ευρωπαίους εμπόρους. Και, παρότι η πύλη προς τη στεριά 
είναι κλειδωμένη, δεν μπορεί να εμποδίσει τα μυαλά –ή τις 
καρδιές– να σμίξουν.

Το έθνος είναι η Ιαπωνία στη συμβολή δύο αιώνων 
(18ος-19ος), το λιμάνι το Ναγκασάκι, και το νησί η Ντετζίμα. 
Εδώ αναπτύσσεται αυτό το πανοραμικό μυθιστόρημα του 
Ντέιβιντ Μίτσελ. Κι εδώ, ένας νεόφερτος Ολλανδός υπάλλη-
λος, ο Γιάκομπ ντε Ζουτ, εμπλέκεται σε μια σκοτεινή περιπέ-
τεια διπροσωπίας, αγάπης, ενοχής, πίστης και φόνου… 

Σελ.: 576, Σχήμα: 15 x 23, ISBN: 978-960-499-120-4, Τιμή: 20,90 €         ΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
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ΟΔΗΓΟΣ ΖΩΗΣ 
ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ

Ο Γουίλ είναι στα δεκαεπτά του, στο δύσκολο μεταίχμιο εφηβείας 
και ενηλικίωσης. Λες κι αυτό δεν είναι από μόνο του βουνό, υπο-
χρεώνεται να αντιμετωπίσει τον ξαφνικό θάνατο της μητέρας του. 
Απομονωμένος και θυμωμένος, ο νεαρός Γουίλ δοκιμάζει, συ-
ντροφιά με την παλιά φωτογραφική μηχανή της μητέρας του, ένα 
ταξίδι με στόχο να ανακαλύψει το νόημα της ζωής. Αυτή η ανα-
ζήτηση τον οδηγεί στα μονοπάτια σημαντικών συγγραφέων και 
φιλοσόφων, τον παρασύρει σε έναν έντονο (όσο και μπερδεμένο) 
έρωτα, ενώ του ανοίγει σιγά σιγά τους ορίζοντες στη σοφία που 
τον περιβάλλει. 

Το μυθιστόρημα, γραμμένο σε μορφή ημερολογίου, μας μεταγγίζει 
τον πόνο, την οργή και τη σύγχυση που αισθάνεται ο κάθε έφηβος 
Γουίλ, και φωτίζει τα τολμηρά βήματα που κάνει, άλλοτε μπροστά, 
άλλοτε πίσω, ώστε να χαράξει τον δικό του δρόμο μέσα σε έναν 
κόσμο γεμάτο ερωτηματικά και προκλήσεις.

Ο Oδηγός ζωής για αρχάριους είναι ένα γοητευτικό μυθιστόρημα για 
εκείνες τις σπάνιες στιγμές στη ζωή, που θα θυμόμαστε για πάντα, 
επειδή μας σημάδεψαν καθοριστικά. Ένα μυθιστόρημα που δείχνει 
τόσο στον νέο αναγνώστη όσο και στον ενήλικα πόσο σπουδαίο 
είναι να παίρνεις τη ζωή σου στα χέρια σου.

ISBN 978-960-6863-68-4

9 7 8 9 6 0 6 8 6 3 6 8 4

Η ποιήτρια, συγγραφέας και μεταφράστρια Λία 
Χιλς γεννήθηκε στη Νέα Ζηλανδία και ζει στη 
Μελβούρνη. Ο Οδηγός ζωής για αρχάριους είναι 
το πρώτο της μυθιστόρημα.

Κυκλοφορούν επίσης

Ντέιβ Έγκερς

Τα αγρίμια

«Ένα αριστοτεχνικά 
αντισυμβατικό αφήγημα 
μαθητείας»

Καθημερινή 

Χένρι Τσάνσελορ

Ο μυστικός κόσμος

«Μια συναρπαστική περιπέτεια, 
γεμάτη επικίνδυνες αναζητήσεις, 
μαγεία, ταξίδια στο χρόνο και 
τεράστια έντομα!»

περ. Διαβάζω

Το μυστικό του μουσείου

«Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον και 
πολύ καλογραμμένο μυθιστόρημα. 
Υπέροχα ατμοσφαιρικό, με αισθητό 
και ποιοτικό χιούμορ, αγωνία 
και μυστήριο, με ιδιαιτέρως 
εκφραστικούς ήρωες, ζωηρούς 
διαλόγους, έκτακτες περιγραφές 
της φύσης, ισχυρά και ουσιαστικά 
αισθήματα».

Ελένη Σαραντίτη, diastixo.gr

www.toposbooks.gr

Για ηλικίες από 16 έως 106

Μετάφραση 
Μαρίνα Τουλγαρίδου

Λία Χιλς

Οδηγός ζωής για αρχάριους 
Μετάφραση: Μαρίνα Τουλγαρίδου

Ο Γουίλ είναι στα δεκαεπτά του, στο δύσκολο μεταίχμιο 
εφηβείας και ενηλικίωσης. Λες κι αυτό δεν είναι από μόνο 
του βουνό, υποχρεώνεται να αντιμετωπίσει τον ξαφνικό 
θάνατο της μητέρας του. Απομονωμένος και θυμωμένος, ο 
νεαρός Γουίλ δοκιμάζει, συντροφιά με την παλιά φωτογρα-
φική μηχανή της μητέρας του, ένα ταξίδι με στόχο να ανα-
καλύψει το νόημα της ζωής. Αυτή η αναζήτηση τον οδηγεί 
στα μονοπάτια σημαντικών συγγραφέων και φιλοσόφων, 
τον παρασύρει σε έναν έντονο έρωτα, ενώ του ανοίγει σιγά 
σιγά τους ορίζοντες στη σοφία που τον περιβάλλει. 

Ένα γοητευτικό μυθιστόρημα για εκείνες τις σπάνι-
ες στιγμές στη ζωή, που θα θυμόμαστε για πάντα, επειδή 
μας σημάδεψαν καθοριστικά. Ένα μυθιστόρημα που δεί-
χνει τόσο στον νέο αναγνώστη όσο και στον ενήλικα πόσο 
σπουδαίο είναι να παίρνεις τη ζωή σου στα χέρια σου.

Για ηλικίες από 16 έως 106...

ΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ                    Σελ.: 256, Σχήμα: 14 x 21, ISBN: 978-960-6863-68-4, Τιμή: 11,10 €



15

CUλT
stories

CUλT
stories

Ο σερ Χένρι Μεριβέιλ, δικηγόρος και ερασιτέχνης 
ντετέκτιβ, αναλαμβάνει την υπεράσπιση του νεα-
ρού Τζέιμς Κάπλον Άνσγουελ, που κατηγορείται 
για τον φόνο του μέλλοντα πεθερού του Έιβορι 
Χιουμ. Ο Χιουμ βρέθηκε νεκρός από βέλος, σε 
κλειδαμπαρωμένο δωμάτιο. Μοναδικός μάρτυ-
ρας ο Άνσγουελ, που δεν θυμόταν τίποτα γιατί 
είχε λιποθυμήσει, πιθανόν από ναρκωτικό που 
περιείχε το ουίσκι του,  ενώ στο βέλος βρέθηκαν 
αργότερα δικά του αποτυπώματα. Ο Μεριβέιλ εξι-
χνιάζει το έγκλημα στη διάρκεια της δίκης, χρη-
σιμοποιώντας με μαεστρία πλήθος ανορθόδοξων 
τεχνικών. «Τείνω να πιστέψω», του λένε στο δικα-
στήριο, «πως με τις πράξεις σου ντροπιάζεις όλες 
τις ένδοξες παραδόσεις του ακριβοδίκαιου αγγλι-
κού νόμου». «Υποθέτω πως έχεις δίκιο», συμφω-
νεί ο Μεριβέιλ με αυταρέσκεια. 

Στην αργκό των φυλακισμένων «παραθυράκι 
του Ιούδα» αποκαλείται το παράθυρο στην πόρτα 
του κελιού απ’ όπου μπορεί ο φρουρός να παρακο-
λουθεί αθέατος τους φυλακισμένους. Όμως, ο σερ 
Χένρι Μεριβέιλ επισημαίνει ένα διαφορετικό «παρα-
θυράκι του Ιούδα» που βρίσκεταςι σε κάθε δωμάτιο, 
αλλά κανείς δεν το παρατηρεί ποτέ. 

Ένα δικαστικό μυστήριο από τον αριστοτέχνη συγ-
γραφέα μυστηρίων «κλειδωμένου δωματίου» Τζον 
Ντίξον Καρ, που εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1938 
και γνώρισε αλλεπάλληλες επανεκδόσεις. 

CUλT
stories

το παραθυράκι του Ιούδα
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Μετάφραση: Νεοκλής Γαλανόπουλος

Στη σειρά Αστυνομική Λογοτεχνία 
κυκλοφορούν:

Τζον Ντίξον Καρ
Ο ασώματος άνθρωπος

Νεοκλής Γαλανόπουλος
Η παραλλαγή του Γιώργου Δαρσινού
Θάνατος από το πουθενά
Οικογενειακά εγκλήματα

Βασίλης Αναστασίου
Au Revoir

Πίτερ Τεμπλ
Τσακισμένη ακτή
Στη διαβολεμένη μέρα
Αλήθεια 

Ντέιβιντ Πις
Κατεχόμενη πόλη
Τόκιο έτος μηδέν

Μάρτιν Πριντς
Ο ληστής μαραθωνοδρόμος 

Φίλιππος Δρακονταειδής
Κρεμάστρα

Συλλογικό
Ο τόπος πρόδωσε τον ένοχο: 
10+1 αστυνομικές ιστορίες

Σε συνεργασία με την Ελληνική Λέσχη Συγγραφέων 
Αστυνομικής Λογοτεχνίας- ΕΛΣΑΛ

CUλTstories

Ο Αμερικάνος συγγραφέας αστυνομι-
κών ιστοριών μυστηρίου Τζον Ντίξον 
Καρ (John Dickson Carr 1906-1977) εξέ-
δωσε επίσης βιβλία με τα ψευδώνυμα 
Κάρτερ Ντίξον, Καρ Ντίξον και Ρότζερ 
Φέρμπερν. Το πρώτο του μυθιστόρημα 
δημοσιεύτηκε το 1930. Θεωρείται από 
τους σπουδαιότερους συγγραφείς της 
αποκαλούμενης «Χρυσής Εποχής» της 
αστυνομικής λογοτεχνίας, όπου κυριαρ-
χούσαν ιστορίες με δαιδαλώδη πλοκή και 
άλυτους γρίφους.

Τα περισσότερα έργα του διαδραματί-
ζονται στην Αγγλία, όπου έζησε για μεγά-
λο χρονικό διάστημα, και αφορούν τη δι-
αλεύκανση φαινομενικά «αδύνατων» και 
«υπερφυσικών» εγκλημάτων από εκκε-
ντρικούς ντετέκτιβ, όπως ο Γάλλος Ανρί 
Μπενκολέν, ο λεξικογράφος δρ Γεδεών 
Φελ, ο δικηγόρος σερ Χένρι Μεριβέιλ και 
ο συνταγματάρχης Μαρτς του Τμήματος 
Αλλόκοτων Υποθέσεων.

Έχει επηρεαστεί από τα έργα του Γκα-
στόν Λερού (Gaston Leroux, 1868-1927), 
όπως Το φάντασμα της όπερας και Το μυ-
στήριο του κίτρινου δωματίου, και τα μυθι-
στορήματα του Γκ. Κ. Τσέστερτον (Gilbert 
Keith Chesterton 1874-1936) με ήρωα τον  
πατέρα Μπράουν (Father Brown). Ο Καρ 
έπλασε τον πρωταγωνιστή ντετέκτιβ του, 
τον ευτραφή και ευγενή λεξικογράφο δό-
κτορα Φελ, με υπόδειγμα τον ίδιο τον Τσέ-
στερτον. Υπήρξε από τους πρώτους που 
ασχολήθηκαν με το είδος του ιστορικού 
αστυνομικού μυθιστορήματος.

ISBN 978-960-499-137-2

περισσότερα στο
www.toposbooks.gr

Από τις εκδόσεις Τόπος κυκλοφορεί επίσης 
το μυθιστόρημα του Τζον Ντίξον Καρ 
Ο ασώματος άνθρωπος 
σε μετάφραση του συγγραφέα 
Νεοκλή Γαλανόπουλου.

Τζον Ντίξον Καρ

Το παραθυράκι του Ιούδα 
Μετάφραση: Νεοκλής Γαλανόπουλος

Ο σερ Χένρι Μεριβέιλ, δικηγόρος και ερασιτέχνης ντε-
τέκτιβ, αναλαμβάνει την υπεράσπιση του νεαρού Τζέιμς 
Κάπλον Άνσγουελ, που κατηγορείται για τον φόνο του μέλ-
λοντα πεθερού του Έιβορι Χιουμ. Ο Χιουμ βρέθηκε νεκρός 
από βέλος, σε κλειδαμπαρωμένο δωμάτιο. Μοναδικός 
μάρτυρας ο Άνσγουελ, που δεν θυμόταν τίποτα γιατί είχε 
λιποθυμήσει, πιθανόν από ναρκωτικό που περιείχε το ου-
ίσκι του, ενώ στο βέλος βρέθηκαν αργότερα δικά του απο-
τυπώματα. Ο Μεριβέιλ εξιχνιάζει το έγκλημα στη διάρκεια 
της δίκης, χρησιμοποιώντας με μαεστρία πλήθος ανορθό-
δοξων τεχνικών. 

Ένα δικαστικό μυστήριο από τον αριστοτέχνη συγγρα-
φέα μυστηρίων «κλειδωμένου δωματίου» Τζον Ντίξον 
Καρ, που εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1938 και γνώρισε 
αλλεπάλληλες επανεκδόσεις.

Σελ.: 336, Σχήμα: 12,9 x 19,8, ISBN: 978-960-499-137-2, Τιμή: 14,40 €                      ΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ/ CULT STORIES/ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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Διονύσης Ελευθεράτος

Λαμόγια στο χακί
Οικονομικά «θαύματα» και θύματα της χούντας

Την οικονομική, εισοδηματική και κοινωνική πολιτική 
της χούντας, από την «επίπλαστη ευημερία» του 1967-71 
έως την πλήρη απομυθοποίηση του 1973-74, εξετάζει ο 
Δ. Ελευθεράτος σε αυτό το βιβλίο. Εδώ «παρελαύνουν», 
όχι μόνο εύγλωττα στατιστικά στοιχεία, αλλά και σκάνδαλα 
όλων των ειδών, ιλιγγιώδη «θαλασσοδάνεια», κερδισμέ-
νοι και χαμένοι, «τζάκια» και «καμένοι». Μια διεισδυτική 
ματιά στα οικονομικά της δικτατορίας, με τρόπο που λαμβά-
νει υπόψη τις «συντεταγμένες» της σύγχρονης εποχής, αλλά 
και πολλούς από τους «πάγιους» ακροδεξιούς μύθους για 
την περίοδο εκείνη. 

«O δημοσιογράφος Διονύσης Ελευθεράτος απομυθοποιεί την 
οικονομική-κοινωνική πολιτική της δικτατορίας των συνταγ-
ματαρχών, αποκαλύπτοντας παράλληλα με αριθμούς και 
ΦΕΚ την αθλιότητα της διακυβέρνησής τους (...). Πρόκειται 
για ένα βιβλίο που πρέπει να διδάσκεται στα σχολεία».

Κώστας Μαρδάς, ΑΠΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ                       Σελ.: 336, Σχήμα: 17 x 24, ISBN: 978-960-499-130-3, Τιμή: 15,90 €
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Κέρδος χωρίς παραγωγή
Πώς το χρηματοπιστωτικό σύστημα μας εκμεταλλεύεται όλους 

Κ
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Π
ώ

ς το χρηματοπιστω
τικό σύστημα μας εκμεταλλεύεται όλους 

Κ
ώ

στας Λ
απαβίτσας

Μετάφραση: Aριάδνη Αλαβάνου

«Το παρόν βιβλίο αποτελεί μια βαθιά και πανοραμική μελέτη της πιο ισχυρής 
αλλά και καταστροφικής δύναμης της εποχής μας, της χρηματιστικοποίησης. 
Βασισμένο σε μια εξελιγμένη, σύγχρονη επανερμηνεία των μαρξιστικών θε-
ωριών και σε μια εμπειρική ανάλυση βάθους, διατυπώνει τολμηρές και 
ουσια στικές μεταρρυθμιστικές προτάσεις. Είναι ένα βιβλίο που πρέπει να δια-
βάσουν όλοι όσοι είναι ταγμένοι στην προοδευτική οικονομική και κοινωνική 
αλλαγή». 

Ha-Joon Chang,
συγγραφέας τού 23 Things They Don’t Tell You About Capitalism

«Ο Κώστας Λαπαβίτσας, οικοδομώντας πάνω στη γνώση του τόσο της μαρξι-
στικής παράδοσης όσο και των εναλλακτικών θεωρητικών απόψεων, δίνει 
μια πανοραμική εικόνα και καινούργιες διεισδυτικές ιδέες για το πώς “η χρη-
ματοοικονομία μάς εκμεταλλεύεται όλους”. Το Κέρδος χωρίς παραγωγή συμ-
βάλλει σημαντικά στην κατανόηση της χρηματιστικοποίησης και της δυσαρέ-
σκειας που αυτή προκαλεί».

Robert Pollin,
Political Economy Research Institute, University of Massachusetts-Amherst 

«Ο Κώστας Λαπαβίτσας παρουσιάζει μια αυθεντική αφήγηση των δυσκολιών 
που θα αντιμετωπίσουν οι οικονομίες ανακάμπτοντας από την οικονομική 
κρίση του 2008. Δεν είναι μια αισιόδοξη εικόνα, αλλά μια κατάσταση που οι 
λαοί θα πρέπει να αντιπαλέψουν».

Dean Baker, 
Center for Economic and Policy Research 

«Το έργο αυτό για τον χρηματιστικοποιημένο καπιταλισμό της εποχής μας 
είναι πέραν κάθε αμφιβολίας αριστουργηματικό».

Makoto Itoh,
ομότιμος καθηγητής, Πανεπιστήμιο του Τόκιο

Ο Κώστας Λαπαβίτσας είναι καθηγη-
τής Οικονομικών στη Σχολή Ανατολι-
κών και Αφρικανικών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Είναι 
μέλος του Ινστιτούτου Έρευνας για το 
Χρήμα και τη Χρηματοοικονομία (RMF) 
και επικεφαλής της ομάδας συγγρα-
φής της νέας μελέτης του RMF, με τίτ-
λο Breaking Up? A Route Out of the 
Eurozone Crisis. Προηγούμενες εκ-
δόσεις έργων του περιλαμβάνουν τα: 
Κρίση στην Ευρωζώνη, Social Foun-
dations of Markets, Money, and Credit, 
Political Economy of Money and 
Finance. Από τις εκδόσεις Τόπος κυ-
κλοφορεί, επίσης, το βιβλίο του Λέξη 
προς λέξη.  

Η χρηματιστικοποίηση είναι μία από τις πιο καινοτόμες ιδέες που εμφανίστη-
καν στο πεδίο της πολιτικής οικονομίας τις τρεις τελευταίες δεκαετίες. Το βι-
βλίο ορίζει τη χρηματιστικοποίηση βάσει της θεμελιώδους συμπεριφοράς 
των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων, των τραπεζών και των νοικοκυ-
ριών. Το πιο εξέχον χαρακτηριστικό της είναι η αύξηση του χρηματοπιστωτι-
κού κέρδους, το οποίο εν μέρει αποσπάται άμεσα από τα νοικοκυριά μέσω 
της χρηματοπιστωτικής απαλλοτρίωσης.

Ο χρηματιστικοποιημένος καπιταλισμός είναι επιρρεπής στις κρίσεις, εκ 
των οποίων καμία δεν ήταν μεγαλύτερη από την τεράστια αναταραχή που 
ξέσπασε το 2007. Χρησιμοποιώντας άφθονα εμπειρικά δεδομένα, το βιβλίο 
τεκμηριώνει τις αιτίες της κρίσης και εξετάζει τις διαθέσιμες επιλογές για 
τον έλεγχο της χρηματοοικονομίας.

Συγχρονη  
ριζοΣπαΣτικη  

Θεωρια

Στην ίδια σειρά

Peter McLaren  
Ramin Farahmandpur
Για μια παιδαγωγική  
της αντίστασης

Ντανιέλ Μπενσαΐντ
Ο Μαρξ της εποχής μας: 
Μεγαλείo και κακοδαιμονίες 
ενός κριτικού εγχειρήματος

Δημήτρης Μπελαντής
Αριστερά και εξουσία.
Ο «δημοκρατικός δρόμος» 
προς τον σοσιαλισμό

Σπύρος Σακελλαρόπουλος
Κρίση και κοινωνική δια-
στρωμάτωση στην Ελλάδα 
του 21ου αιώνα

ISBN 978-960-499-110-5

9 7 8 9 6 0 4 9 9 1 1 0 5

Κώστας Λαπαβίτσας

Κώστας Λαπαβίτσας

Κέρδος χωρίς παραγωγή
Πως το χρηματοπιστωτικό σύστημα  
μας εκμεταλλεύεται όλους 
Μετάφραση: Αριάδνη Αλαβάνου

Ο χρηματιστικοποιημένος καπιταλισμός είναι επιρρεπής 
στις κρίσεις, εκ των οποίων καμία δεν ήταν μεγαλύτερη 
από την τεράστια αναταραχή που ξέσπασε το 2007. Χρη-
σιμοποιώντας άφθονα εμπειρικά δεδομένα, το βιβλίο τεκ-
μηριώνει τις αιτίες της κρίσης και εξετάζει τις διαθέσιμες 
επιλογές για τον έλεγχο της χρηματοοικονομίας.

«Μια βαθιά και πανοραμική μελέτη της πιο ισχυρής αλλά και 
καταστροφικής δύναμης της εποχής μας, της χρηματιστικοποίη-
σης. Βασισμένο σε μια εξελιγμένη, σύγχρονη επανερμηνεία των 
μαρξιστικών θεωριών και σε μια εμπειρική ανάλυση βάθους, 
διατυπώνει τολμηρές και ουσιαστικές μεταρρυθμιστικές προτά-
σεις. Είναι ένα βιβλίο που πρέπει να διαβάσουν όλοι όσοι είναι 
ταγμένοι στην προοδευτική οικονομική και κοινωνική αλλαγή».

Ha-Joon Chang, συγγραφέας τού 
23 Things They Don’t Tell You About Capitalism

Σελ.: 536, Σχήμα: 17 x 24, ISBN: 978-960-499-110-5, Τιμή: 25,90 €                 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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Σον Σέγιερς

Σον Σέγιερς

Πλάτωνος Πολιτεία

Π
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Μια εισαγωγή

Μ
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γή

Μετάφραση: Χ. Κεφαλής

Η Πολιτεία, γραμμένη γύρω στο 375 π.Χ., είναι ίσως το πιο διά-
σημο έργο του Πλάτωνα και ένα από τα πιο φημισμένα έργα 
στην παγκόσμια φιλολογία. Αφότου εμφανίστηκε, προκάλεσε 
μεγάλες συζητήσεις και διαμάχες, ενώ προκατέλαβε πολλά 
θέματα και εξελίξεις στην πολιτική θεωρία, τη φιλοσοφία, την 
επιστημολογία, τη θεωρία της τέχνης, που απασχόλησαν τους 
μετέπειτα μεγάλους φιλοσόφους όλων των εποχών.

Στο παρόν έργο, ο διακεκριμένος Βρετανός καθηγητής φιλο-
σοφίας Σον Σέγιερς παρέχει μια λεπτομερή και συνάμα γλα-
φυρή εισαγωγή σε όλα τα κύρια θέματα της Πολιτείας. Τοπο-
θετεί το έργο μέσα στο ιστορικό πλαίσιο της εποχής του και 
αναδεικνύει την επίδρασή του στις απόψεις μεταγενέστερων 
και σύγχρονων στοχαστών. Ο Σέγιερς υπογραμμίζει ιδιαίτερα 
τις προοδευτικές πλευρές της επίδρασης της Πολιτείας, υπε-
ρασπίζοντάς την από την κατηγορία του ολοκληρωτισμού. Αν 
και αναγνωρίζει τις συντηρητικές όψεις της σκέψης του Πλά-
τωνα, δείχνει παράλληλα τα ριζοσπαστικά στοιχεία της, όπως 
ο διαφωτισμός και οι κοινοκτημονικές αντιλήψεις, που ενέ-
πνευσαν ανά τους αιώνες τον προοδευτικό και σοσιαλιστικό 
στοχασμό.

Η κατανοητή και περιεκτική του προσέγγιση κάνει το βιβλίο 
κατάλληλο τόσο για σπουδαστές στις θεωρητικές επιστήμες 
όσο και για το ευρύ κοινό. Επιπρόσθετα περιέχει έναν ανα-
λυτικό οδηγό για παραπέρα μελέτη και εκτενή βιβλιογραφία.

Ο Σον Σέγιερς (Sean Sayers) είναι κα-
θηγητής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο 
του Κεντ στο Καντέρμπουρι. Ο Σέγιερς 
έχει γράψει εκτενώς για την χεγκελια-
νή και μαρξιστική φιλοσοφία από μια 
χεγκελιανή-μαρξιστική οπτική. Έχει 
εργαστεί στους τομείς της κοινωνικής 
φιλοσοφίας, της ηθικής, της θεωρί-
ας της γνώσης και της λογικής. Έχει 
επίσης γράψει για τον Φρόιντ και την 
ψυχανάλυση, καθώς και για θέματα 
αισθητικής. Σπούδασε στα Πανεπιστή-
μια του Κέιμπριτζ και της Οξφόρδης και 
πήρε το διδακτορικό του από το Πανε-
πιστήμιο του Κεντ. Υπήρξε επισκέπτης 
καθηγητής σε πολλά ξένα πανεπιστή-
μια, ενώ έργα του έχουν μεταφραστεί 
στα γαλλικά, γερμανικά, κινεζικά, κο-
ρεατικά, ιαπωνικά και τουρκικά.
Τα βιβλία του περιλαμβάνουν: Μαρξ 
και Αλλοτρίωση: Δοκίμια για Χεγκελιανά 
Θέματα (2011), Ο Μαρξισμός και η Αν-
θρώπινη Φύση (1998), Πραγματικότητα 
και Λόγος: Διαλεκτική και Θεωρία της 
Γνώσης (1985) και Ο Χέγκελ, ο Μαρξ και 
η Διαλεκτική: Μια Συζήτηση (με τον Ρί-
τσαρντ Νόρμαν, 1980). Υπήρξε βασικός 
συντελεστής σε σημαντικά βρετανικά 
φιλοσοφικά περιοδικά και εκδόσεις, 
ενώ έχει δημοσιεύσει πλήθος άρθρα. 

Κυκλοφορούν επίσης:

Τζον Μπάροου
Μια Ιστορία των Ιστοριών

Έπη, χρονικά, μυθιστορίες και 
διερευνήσεις από τον Ηρόδοτο 

και τον Θουκυδίδη μέχρι τον 20ό αιώνα

Έγκον Φριντέλ
Πολιτιστική ιστορία της Αρχαίας 

Ελλάδας

Κρις Χάρμαν
Λαϊκή Ιστορία του Κόσμου

Από την εποχή του λίθου έως και 
τη νέα χιλιετία

Ρίτσαρντ Στόουνμαν
Αλέξανδρος ο Μέγας

Από την Ιστορία στον Θρύλο

9 7 8 9 6 0 4 9 9 1 2 9 7

ISBN: 978-960-499-129-7

Σον Σέγιερς

Πλάτωνος Πολιτεία: Μια εισαγωγή 
Μετάφραση: Χρήστος Κεφαλής 

Στο παρόν έργο, ο διακεκριμένος Βρετανός καθηγητής φι-
λοσοφίας Σον Σέγιερς παρέχει μια λεπτομερή και συνάμα 
γλαφυρή εισαγωγή σε όλα τα κύρια θέματα της Πολιτείας. 
Τοποθετεί το έργο μέσα στο ιστορικό πλαίσιο της εποχής 
του και αναδεικνύει την επίδρασή του στις απόψεις μεταγε-
νέστερων και σύγχρονων στοχαστών. Ο Σέγιερς υπογραμ-
μίζει ιδιαίτερα τις προοδευτικές πλευρές της επίδρασης της 
Πολιτείας, υπερασπίζοντάς την από την κατηγορία του ολο-
κληρωτισμού. Αν και αναγνωρίζει τις συντηρητικές όψεις 
της σκέψης του Πλάτωνα, δείχνει παράλληλα τα ριζοσπα-
στικά στοιχεία της, όπως ο διαφωτισμός και οι κοινοκτη-
μονικές αντιλήψεις, που ενέπνευσαν ανά τους αιώνες τον 
προοδευτικό και σοσιαλιστικό στοχασμό.

Η κατανοητή και περιεκτική του προσέγγιση κάνει το 
βιβλίο κατάλληλο τόσο για σπουδαστές στις θεωρητικές 
επιστήμες όσο και για το ευρύ κοινό. Επιπρόσθετα περιέ-
χει έναν αναλυτικό οδηγό για παραπέρα μελέτη και εκτενή 
βιβλιογραφία.

ΔΟΚΙΜΙΟ                    Σελ.: 208, Σχήμα: 17 x 24, ISBN: 978-960-499-129-7, Τιμή: 14,00 € 
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Χρήστος Κεφαλής

Οι μεγάλοι φυσικοί επιστήμονες

Ο Χρήστος Κεφαλής εξετάζει τη συνεισφορά των πιο επι-
φανών φυσικών επιστημόνων που θεμελίωσαν και προώ-
θησαν τη μεγάλη επιστημονική επανάσταση, από τον Αϊν-
στάιν και τον Μπορ ως τον Χόκινγκ και τους άλλους σύγ-
χρονους συνεχιστές τους. Επιχειρηματολογεί ότι η εικόνα 
του κόσμου που προκύπτει από τις ανακαλύψεις τους έχει 
στο επίκεντρό της τις έννοιες της αντιφατικότητας, της αυ-
θυπαρξίας και της αυτοεξέλιξης της φύσης, που βρίσκονται 
στη βάση της μαρξιστικής διαλεκτικής. Ταυτόχρονα υπο-
γραμμίζει τα αθεϊστικά και ριζοσπαστικά συμπεράσματα 
που συνάγουν από τις θεωρίες τους οι κορυφαίοι φυσικοί.

Ο συγγραφέας επιχειρεί έτσι να αναδείξει τη διαδοχή 
των επιστημονικών θεωριών ως μια διαλεκτική ανέλιξη 
αλληλένδετων στιγμών προς την ενιαία γνώση της φύσης.

Σελ.: 384, Σχήμα: 17 x 24, ISBN: 978-960-499-133-4, Τιμή: 19,00 €                        ΘΕΩΡΙΑ
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ΜΕΤΑΒΑΣΗ
Από τη δύναμη της συνήθειας  
στη διεκδίκηση της μαρξικής ουτοπίας
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Γιώργος Ρούσης
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Η λύση στη δομική κρίση του καπιταλισμού δεν μπορεί παρά να βρί
σκεται εκτός των τειχών του. Για να επιτευχθεί, όμως, κάτι τέτοιο είναι 
ανάγκη ευρύτερες λαϊκές μάζες να τολμήσουν αυτήν την έξοδο, υπερ
νικώντας τη δύναμη της συνήθειας, η οποία, όπως καταδεικνύετ αι 
από την ιστορική εμπειρία και τις αναφορές σημαντικών στοχαστών 
όλων των εποχών, είναι πανίσχυρη. 

Από την άλλη, όμως, το ίδιο ισχυρή είναι και η ανάγκη της ελπίδας για 
έναν διαφορετικό καλύτερο κόσμο. Και αυτή η ελπίδα, η οποία όταν 
στηρίζεται στην πραγματικότητα, όπως ο μαρξισμός, μετατρέπεται σε 
επιστημονική ουτοπία, αποτελεί σήμερα μια πραγματική δυνατότητα 
που προσφέρεται στην ανθρωπότητα για να βγει από το λιβάδι των 
δακρύων. Γι’ αυτό και οι πάσης φύσεως υποστηρικτές του κυρίαρχου 
συστήματος συνεχίζουν να την καταπολεμούν λυσσαλέα με σαθρά 
επιχειρήματα και διαστρεβλώσεις.

Το πρόβλημα είναι ότι ακόμη και αριστερές δυνάμεις είτε αποκηρύσ
σουν αυτήν την ουτοπία είτε την επικαλούνται, αδιαφορώντας για τον 
δρόμο που οδηγεί σε αυτήν. Το ζητούμενο, λοιπόν, είναι εκμεταλλευό
μενοι τα ρήγματα που δημιουργεί η αντιμετώπιση της κρίσης από 
τους κυρίαρχους, στη δύναμη της συνήθειας των κυριαρχούμενων, 
να ανοίξουμε τον δρόμο προς τη διεκδίκησή της.

Αυτός ο δρόμος σίγουρα απαιτεί την ιδεολογική πάλη. Αυτή, όμως, 
πόσω μάλλον που διεξάγεται από τα λαϊκά στρώματα εκτός έδρας και 
με στημένο διαιτητή, είναι ανεπαρκής από μόνη της για να ανατρέψει 
τις κυρίαρχες αξίες και τη μοιρολατρία. Γι’ αυτό και χρειάζεται να συν
δυαστεί με τον αγώνα για ένα νέο αντισυστημικό μεταβατικό «Είναι», 
το οποίο θα πρέπει να στηρίζεται στο κεκτημένο επίπεδο συνειδητό
τητας των λαϊκών μαζών και να στοχεύει στην επαναστατικοποίησή 
του. Με βάση τα παραπάνω, στο παρόν βιβλίο ιχνηλατείται το περιε
χόμενο αυτού του νέου «Είναι».

Ο Γιώργος Ρούσης γεννήθηκε στην Κέρ
κυρα το 1948. Είναι  γνωστός αγωνιστής 
διανοητής της κομμουνιστικής αριστεράς, 
ομότιμος καθηγητής του Παντείου Πανε
πιστημίου.
Οι θεωρητικές του αναζητήσεις και το 
συγγραφικό του έργο στρέφονται κυρίως 
σε ζητήματα που αφορούν στην πολιτική 
θεωρία και πιο ειδικά στο κράτος, και στην 
αποξένωσηχειραφέτηση. τα οποία αντι
μετωπίζει από μαρξιστική σκοπιά. Στις πιο 
πρόσφατες δημοσιεύσεις του περιλαμβά
νονται τα βιβλία: Ο Μαρξ γεννήθηκε νω-
ρίς – η ετεροχρονισμένη επικαιρότητα της 
κομμουνιστικής χειραφέτησης, Γκοβόστης, 
2008, Από την κρίση στην επανάσταση –πό-
λεμος θέσεων, Γκοβόστης, 2012, τα οποία, 
όπως και το παρόν βιβλίο, εντάσσονται 
στην προσπάθεια συμβολής στην επεξερ
γασία μιας στρατηγικής, προωθητικής της 
επαναστατικής συνειδητοποίησης. 

Στο εξώφυλλο:  
Henri Matisse, Η χαρά  της ζωής 
(Le bonheur de vivre), ελαιογραφία 
19051906.

ISBN 978-960-499-123-5

9 7 8 9 6 0 4 9 9 1 2 3 5

ISBN 978-960-499-123-5
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Γιώργος Ρούσης
Μετάβαση: Από τη δύναμη της 
συνήθειας στη διεκδίκηση 
της μαρξικής ουτοπίας

Η δύναμη της συνήθειας παίζει σημαντικό ρόλο στη διαιώ-
νιση της κυρίαρχης τάξης. Το μαρξικό όραμα της χειραφέ-
τησης αποτελεί, σύμφωνα με τον συγγραφέα, μια επιστη-
μονική, εφικτή σήμερα ουτοπία. Οι συντηρητικές δυνάμεις 
επιχειρούν να τη διαστρεβλώσουν με κάθε μέσο. Η αντιμε-
τώπιση  του μονοδιάστατου κυρίαρχου λόγου χρειάζεται ένα 
νέο μεταβατικό «Είναι».

Σε αυτό το πλαίσιο επιχειρείται η σύνδεση της κομμουνιστι-
κής στρατηγικής με μια αντίστοιχη τακτική, για να καλυφθεί 
το κενό που δημιουργούν από τη μια η επίκληση του σοσιαλι-
σμού δίχως επεξεργασία του δρόμου που πρέπει να ακολουθη-
θεί, ώστε αυτός να διεκδικηθεί από την πλειοψηφία του λαού 
μας, και από την άλλη η πλήρης εγκατάλειψη του οραματικού 
στόχου στο όνομα μιας δίχως αρχές κυβερνητικής λαγνείας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ                     Σελ.: 272, Σχήμα: 14 x 21, ISBN: 978-960-499-123-5, Τιμή: 15,00 €
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Από τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα ως τις μέρες μας, η 
θεωρητική συζήτηση και η πρακτική αναζήτηση αποτελεσματικών 
τρόπων μετάβασης από την καπιταλιστική στη σοσιαλιστική τάξη 
πραγμάτων γνώρισαν σημαντικές μεταπτώσεις. 

Η έξοδος από την καπιταλιστική κοινωνία εξακολουθεί να παρα-
μένει ανεπίλυτο πρόβλημα. Πρόβλημα, που προσλαμβάνει πιεστι-
κό χαρακτήρα, αν συνεκτιμήσουμε τις δραματικές συνέπειες του 
τρόπου με τον οποίο αναπαράγεται, διεθνώς και στη χώρα μας, το 
κυρίαρχο σύστημα. Η μελέτη μιας σύγχρονης θεωρίας, αλλά και 
η επεξεργασία μεταβατικών πολιτικών προγραμμάτων, συνιστούν 
βασική προτεραιότητα για κάθε σοβαρό εγχείρημα συγκρότησης 
και ανάπτυξης ενός κινήματος ικανού να ανατρέψει εκ βάθρων τον 
καπιταλισμό της εποχής μας.

Ως ελάχιστη συμβολή σε αυτή την προσπάθεια, το παρόν βιβλίο 
προτείνει μια σειρά προσεγγίσεων, οι οποίες αξιοποιούν με δια-
φορετικούς τρόπους τον πλούτο της μαρξιστικής θεωρίας και τις 
εμπειρίες των αντικαπιταλιστικών-σοσιαλιστικών κινημάτων του 
19ου και 20ού αιώνα μέχρι και τις μέρες μας.

Κυκλοφορούν επίσης:

Γιώργος Ρούσης
Μετάβαση
Από τη δύναμη της συνήθειας
στη διεκδίκηση της μαρξικής ουτοπίας

Δημήτρης Μπελαντής
Αριστερά και Εξουσία
Ο «δημοκρατικός δρόμος»
προς τον σοσιαλισμό

Σπύρος Σακελλαρόπουλος
Κρίση και κοινωνική διαστρωμάτωση 
στην Ελλάδα του 21ου αιώνα

Δημήτρης Καλτσώνης
Χρήστος Κεφαλής
Βασίλης Λιόσης
Σταύρος Δ. Μαυρουδέας
Δημήτρης Μπελαντής
Γιώργος Ρούσης
Παναγιώτης Σωτήρης
Αλέξανδρος Χρύσης

ISBN 978-960-499-132-7

Θεωρία της μετάβασης και 
σοσιαλιστική εναλλακτική
Δημήτρης Καλτσώνης, Χρήστος Κεφαλής, 
Βασίλης Λιόσης, Σταύρος Δ. Μαυρουδέας, 
Δημήτρης Μπελαντής, Γιώργος Ρούσης, 
Παναγιώτης Σωτήρης, Αλέξανδρος Χρύσης

Η έξοδος από την καπιταλιστική κοινωνία εξακολουθεί 
να παραμένει ανεπίλυτο πρόβλημα, που προσλαμβάνει 
πιεστικό χαρακτήρα, αν συνεκτιμήσουμε τις δραματικές 
συνέπειες του τρόπου με τον οποίο αναπαράγεται, διεθνώς 
και στη χώρα μας, το κυρίαρχο σύστημα. Η μελέτη μιας 
σύγχρονης θεωρίας, αλλά και η επεξεργασία μεταβατι-
κών πολιτικών προγραμμάτων, συνιστούν βασική προτε-
ραιότητα για κάθε σοβαρό εγχείρημα συγκρότησης και 
ανάπτυξης ενός κινήματος ικανού να ανατρέψει εκ βάθρων 
τον καπιταλισμό της εποχής μας. Ως  ελάχιστη συμβο λή σε 
αυτή την προσπάθεια, το παρόν βιβλίο προτείνει μια σειρά 
προσεγγίσεων, που αξιοποιούν με διαφορετικούς τρόπους 
τον πλούτο της μαρξιστικής θεωρίας και τις εμπειρίες των 
αντικαπιταλιστικών-σοσιαλιστικών κινημάτων του 19ου 
και 20ού αιώνα μέχρι και τις μέρες μας.

Σελ.: 264, Σχήμα: 14 x 21, ISBN: 978-960-499-132-7, Τιμή: 15,00 €                      ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Σπύρος Σακελλαρόπουλος

Κρίση και κοινωνική διαστρωμάτωση 
στην Ελλάδα του 21ου αιώνα

Ποια είναι τα αίτια της τρέχουσας οικονομικής κρίσης στην 
Ελλάδα; Σε ποιο βαθμό σχετίζονται με την παγκόσμια και 
ευρωπαϊκή οικονομική κρίση; Θα μπορούσε η εκδήλωση 
της ελληνικής κρίσης να είχε αποφευχθεί; Τι οικονομικά 
και κοινωνικά αποτελέσματα δημιούργησε η εφαρμογή 
των μνημονίων; Ποια κοινωνικά στρώματα επωφελού-
νται από την κρίση; Υπάρχει μια συνεκτική στρατηγική 
της ελληνικής άρχουσας τάξης για διέξοδο από την κρίση; 
Ποιες αλλαγές επήλθαν στο εσωτερικό του κράτους και στο 
κομματικό σύστημα; Μπορεί η Ελλάδα σήμερα να θεωρη-
θεί ένα είδος προτεκτοράτου;

Σε όλα αυτά τα ερωτήματα επιχειρεί να απαντήσει το 
παρόν βιβλίο, συνδυάζοντας την ανάδειξη θεωρητικών ζη-
τημάτων, όπως το σύγχρονο κράτος και η κοινωνική δια-
στρωμάτωση, με τις εμπειρικές εξελίξεις σε οικονομικό, 
πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ                         Σελ.: 352, Σχήμα: 17 x 24, ISBN: 978-960-499-109-9, Τιμή: 20,90 €



23

Χαράλαμπος
Π

ουλόπουλος

Στη σειρά κυκλοφορούν:

Θ. Καλλινικάκη

Εισαγωγή στη θεωρία και την πρακτική

της κοινωνικής εργασίας

Θ. Καλλινικάκη (επιστ. επιμ.)

Ποιοτικές μέθοδοι στην έρευνα 

της κοινωνικής εργασίας

Α. Κανδυλάκη

Η συμβουλευτική στην κοινωνική εργασία

Α. Κανδυλάκη

Κοινωνική εργασία σε πολυπολιτισμικό 

περιβάλλον

Β. Καραγκούνης

Κοινοτική εργασία και τοπική ανάπτυξη

Α. Βεργέτη

Κοινωνική εργασία με οικογένειες σε

κρίση

Μ. Δημοπούλου-Λαγωνίκα

Μεθοδολογία κοινωνικής εργασίας

Μοντέλα παρέμβασης

Χ. Πουλόπουλος

Κοινωνική εργασία και εξαρτήσεις: 

Οι κοινότητες της αλλαγής

Υπό έκδοση:

Χ. Πουλόπουλος & Ά. Τσιμπουκλή

Δυναμική των ομάδων και αλλαγή στους

οργανισμούς

Θ. Καλλινικάκη & Ζ. Κασσέρη 

(επιστ. επιμ.)

Κοινωνική εργασία στην εκπαΙδευση. 

Στα θρανία των ετεροτήτων

Χαράλαμπος 
Πουλόπουλος
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Μία αβέβαιη και απειλητική καθημερινότητα επικράτησε για τους πολίτες της
Ελλάδας μετά την υπογραφή του μνημονίου, ως αποτέλεσμα της ακραίας λι-
τότητας που επιβλήθηκε.

Η ύφεση, ή ανεργία, οι μειώσεις και οι περικοπές των μισθών,  η αυξανόμε-
νη φορολογία και η συρρίκνωση του κράτους πρόνοιας, η διόγκωση της φτώ-
χειας, επιδείνωσαν τις συνθήκες διαβίωσης, ενέτειναν τα προβλήματα σω-
ματικής και ψυχικής υγείας, αύξησαν τα ποσοστά των αυτοκτονιών και της
θνησιμότητας. Παράλληλα, άρχισαν να κερδίζουν έδαφος εντεινόμενες πολι-
τικές και πρακτικές καταστολής, παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
κοινωνικά αδύναμων ομάδων, ο ρατσισμός, η βία και ο φασισμός, δημιουρ-
γώντας κλίμα φόβου και ανασφάλειας.

Το βιβλίο επιχειρεί μία σφαιρική κριτική και τεκμηριωμένη ανάλυση των επι-
πτώσεων της οικονομικής κρίσης στη ζωή των πολιτών, ανάλυση που ανα-
δεικνύει την κοινωνική συνοχή ως το μεγάλο θύμα της κρίσης. Κεντρική θέ-
ση στην ανάλυση κατέχει η παρουσίαση μηχανισμών χειραγώγησης της κοι-
νωνίας και διαδικασιών κοινωνικού αποκλεισμού, όπως η κατασκευή ενό-
χων, ενοχών και αποδιοπομπαίων τράγων, και η ποινικοποίηση της ασθέ -
νειας και της διαφορετικότητας.

Παράλληλα, αναζητεί λύσεις για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλη-
μάτων που έχουν οξυνθεί μέσα από την ενίσχυση της δημοκρατικής συμμε-
τοχής στη λήψη των αποφάσεων και τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την
αξιολόγηση των παρεμβάσεων, με τη συμμετοχή των λειτουργών φροντίδας
και των ίδιων των εξυπηρετουμένων. Αναδεικνύει τη σημασία της κριτικής
σκέψης και στάσης για τη διαμόρφωση ενός κινήματος αλληλεγγύης ενάντια
στις πολιτικές που οδήγησαν τη χώρα στη σημερινή ανθρωπιστική κρίση και
προτείνει το μοντέλο της κριτικής κοινωνικής εργασίας στην παροχή κοινω-
νικής φροντίδας.

Σπουδαστήριο Κοινωνικής 
και Κοινοτικής Εργασίας
Διεύθυνση: Θεανώ Καλλινικάκη &

Αγάπη Κανδυλάκη

ISBN 978-960-499-112-9

9 7 8 9 6 0 4 9 9 1 1 2 9

www . t o p o s b o o k s . g r

Κρ�ση, φ
όβος και δι�ρρηξη 

της κοινω
νικ�ς συνοχ�ς

Ο Χαράλαμπος Πουλόπουλος είναι Ανα-

πληρωτής Καθηγητής Κοινωνικής Εργα-

σίας στο Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και

Πολιτικής Επιστήμης του Δημοκρίτειου

Πανεπιστημίου Θράκης. Είναι κοινωνικός

λειτουργός, διδάκτορας του Πανεπιστη -

μίου Bradford της Αγγλίας. Δραστηριο -

ποιείται στον τομέα αντιμετώπισης των

εξαρτήσεων από το 1983 και διατέλεσε

διευ θυντής του Κέντρου Θεραπείας Εξαρ-

τημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) την περίοδο

1995-2013. Είναι πρόεδρος της Επιστημο-

νικής και Συμβουλευτικής Επιτροπής της

Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Θεραπευτικών

Κοινοτήτων (WFTC). Επίσης, είναι επιστη-

μονικός συνεργάτης στο διεθνές μεταπτυ-

χιακό πρόγραμμα σπουδών για τις εξαρ-

τήσεις που συνδιοργανώνεται από το

King’s College του Λονδίνου, το Πανεπι-

στήμιο της Αδελαΐδας της Αυστραλίας και

το Πανεπιστήμιο Virginia Commonwealth

των ΗΠΑ. Έχει συγγράψει τα βιβλία: Εξαρ-

τήσεις: Οι θεραπευτικές κοινότητες και Κοι-

νωνική Εργασία και Εξαρτήσεις: Οι κοινό-

τητες της αλλαγής.

COVER POYLOPOYLOS:Layout 1  10/27/14  5:45 PM  Page 1

Χαράλαμπος Πουλόπουλος

Κρίση, φόβος και διάρρηξη της 
κοινωνικής συνοχής 

Η ύφεση, η ανεργία, οι περικοπές των μισθών, η αυξανόμε-
νη φορολογία και η συρρίκνωση του κράτους πρόνοιας επι-
δείνωσαν τις συνθήκες διαβίωσης, ενέτειναν τα προβλήματα 
σωματικής και ψυχικής υγείας, αύξησαν τα ποσοστά των αυτο-
κτονιών και της θνησιμότητας. Παράλληλα, άρχισαν να κερδί-
ζουν έδαφος εντεινόμενες πολιτικές και πρακτικές καταστολής, 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κοινωνικά αδύ-
ναμων ομάδων, ο ρατσισμός, η βία και ο φασισμός, δημιουρ-
γώντας κλίμα φόβου και ανασφάλειας. Το βιβλίο επιχειρεί μία 
σφαιρική κριτική και τεκμηριωμένη ανάλυση των επιπτώσε-
ων της οικονομικής κρίσης στη ζωή των πολιτών, ανάλυση 
που αναδεικνύει την κοινωνική συνοχή ως το μεγάλο θύμα 
της κρίσης. Παράλληλα, αναζητεί λύσεις για την αντιμετώπιση 
των κοινωνικών προβλημάτων που έχουν οξυνθεί μέσα από 
την ενίσχυση της δημοκρατικής συμμετοχής στη λήψη των 
αποφάσεων και τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιο-
λόγηση των παρεμβάσεων, με τη συμμετοχή των λειτουργών 
φροντίδας και των ίδιων των εξυπηρετουμένων. 

Σελ.: 232, Σχήμα: 15,5 x 23,5, ISBN: 978-960-499-112-9, Τιμή: 18,90 €                 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
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Κώστας Σκορδούλης

Επιστημονική γνώση

Στόχος του βιβλίου είναι η σύνδεση γνωσιοθεωρίας και φι-
λοσοφίας της επιστήμης με τη διδακτική μεθοδολογία των 
φυσικών επιστημών. Η πορεία από τη γνωσιοθεωρία και τη 
φιλοσοφία της επιστήμης, που σκιαγραφείται στις σελίδες 
του βιβλίου, εκβάλλει στα προγράμματα που σχεδιάζονται 
σήμερα για την εκπαίδευση των φυσικών επιστημών: (α) 
στο πρόγραμμα που βασίζεται στη συμβολή της ιστορίας και 
της φιλοσοφίας των επιστημών στη διδασκαλία των φυσι-
κών επιστημών, το οποίο στις μέρες μας επικεντρώνεται 
στη διδασκαλία για τη φύση της επιστήμης, και (β) στο πρό-
γραμμα που βασίζεται στη θεώρηση για την αλληλεπίδρα-
ση της επιστήμης με την τεχνολογία και την κοινωνία και 
το οποίο μετεξελίσσεται ενσωματώνοντας στοιχεία από την 
πολιτισμική προσέγγιση και την κριτική θεωρία. Το βιβλίο 
απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς αλλά και σε κάθε ευαισθητο-
ποιημένο αναγνώστη για τα θέματα που αφορούν τη σχέση 
της Επιστήμης με τη Φιλοσοφία και την Εκπαίδευση.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑ                   Σελ.: 320, Σχήμα: 14 x 21, ISBN: 978-960-499-107-5, Τιμή: 19,90 €
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Η σειρά Σπουδαστήριο Κοινωνικής και Κοι-

νοτικής Εργασίας φιλοδοξεί να αποτελέσει

έναν «σταθμό εφοδιασμού» για τους φοιτη-

τές και τους επαγγελματίες της κοινωνικής

και της κοινοτικής εργασίας με γνώσεις και

εργαλεία έρευνας, παρέμβασης και ανάπτυ-

ξης στη σύγχρονη ρευστή  κοινωνική πραγ-

ματικότητα. 

Στη σειρά κυκλοφορούν:

Θ. Καλλινικάκη

Εισαγωγή στη θεωρία και την πρακτική

της κοινωνικής εργασίας

Θ. Καλλινικάκη (επιμέλεια)

Ποιοτικές μέθοδοι στην έρευνα 

της κοινωνικής εργασίας

Α. Κανδυλάκη

Η συμβουλευτική στην κοινωνική εργασία

Α. Κανδυλάκη

Κοινωνική εργασία σε πολυπολιτισμικό 

περιβάλλον

Β. Καραγκούνης

Κοινοτική εργασία και τοπική ανάπτυξη

Α. Βεργέτη

Κοινωνική εργασία με οικογένειες 

σε κρίση

Μ. Δημοπούλου-Λαγωνίκα

Μεθοδολογία κοινωνικής εργασίας:

Μοντέλα παρέμβασης

Χ. Πουλόπουλος

Κοινωνική εργασία και εξαρτήσεις: 

Οι κοινότητες της αλλαγής

Χ. Πουλόπουλος

Κρίση, φόβος και διάρρηξη 

της κοινωνικής συνοχής

Πρωταρχικό μέλημα των κοινωνικών λειτουργών που δραστηριοποιούνται
στο χώρο της εκπαίδευσης είναι η ισότιμη πρόσβαση, ένταξη και ενεργός
συμμετοχή όλων των μαθητών στο σχολείο μέσω της άρσης δομικών, ιδεο-
λογικών, υλικών και ψυχοσυναισθηματικών περιορισμών. Ειδικότερα σε πε-
ριόδους οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, η δράση των κοινωνικών λει-
τουργών επικεντρώνεται στην αποτροπή εκδηλώσεων στιγματισμού και απόρ-
ριψης καθώς και στην καλλιέργεια πνεύματος συνύπαρξης και αλληλεγγύης. 

Το παρόν συλλογικό έργο περιλαμβάνει πολυδιάστατες οπτικές για την εκτί-
μηση, πρόληψη, πρώιμη παρέμβαση και αντιμετώπιση προβλημάτων που
σχετίζονται με τη σχολική διαρροή, την ασταθή φοίτηση, τη χαμηλή επίδοση
και την κοινωνική περιθωριοποίηση μαθητών στη γενική και την ειδική εκ-
παίδευση. Εστιάζει σε μέσα, μεθόδους και τεχνικές παρέμβασης για την επα-
νάκτηση της λειτουργικότητας των παιδιών και των νέων στο περιβάλλον τους
(οικογενειακό, σχολικό και κοινωνικό), καθώς και στην αξιολόγηση των εν
λόγω παρεμβάσεων. Περιλαμβάνει καλές πρακτικές για τη συμπερίληψη μα-
θητών με σύνδρομο Asperger και άλλες αναπηρίες σε μονάδες γενικής εκ-
παίδευσης, και παρουσιάζει ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις που υλοποιήθη-
καν με σκοπό τη σχολική ένταξη παιδιών τα οποία προέρχονται από κοινό-
τητες Ρομά και εθνοπολιτισμικές μειονότητες. 

Το βιβλίο απευθύνεται σε επαγγελματίες όλων των ειδικοτήτων που εργά-
ζονται ή επικουρούν το έργο στις μονάδες εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων,
καθώς και στις υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας, συμβουλευτικής και ψυ-
χικής υγείας παιδιών, εφήβων και νεαρών ενηλίκων. 

Σπουδαστήριο Κοινωνικής και Κοινοτικής Εργασίας
Διεύθυνση: Θεανώ Καλλινικάκη & Αγάπη Κανδυλάκη

Επιμέλεια

Θεανώ 
Καλλινικάκη & 
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&
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Η Θεανώ Καλλινικάκη είναι καθηγήτρια

Κοινωνικής Εργασίας στο Τμήμα Κοινωνι-

κής Διοίκησης & Πολιτικής Επιστήμης του

Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Το

κλινικό, ερευνητικό και συγγραφικό της

έργο αφορά την ψυχική υγεία παιδιών και

εφήβων, την παιδική προστασία, την πα-

ραβατικότητα και την ένταξη μαθητών με

προέλευση από μειονότητες και με αναπη-

ρία, καθώς και τη διεπιστημονική συμ-

βουλευτική.

Η Ζαχαρούλα Κασσέρη σπούδασε Κοινω-

νική Εργασία στο ΔΠΘ και έκανε μεταπτυ-

χιακές σπουδές στην Ψυχολογία στο ΑΠΘ.

Το 2011 ανακηρύχθηκε διδάκτορας Κοι-

νωνικής Εργασίας από το ΔΠΘ. Εργάζεται

ως κοινωνική λειτουργός στο χώρο της ει-

δικής εκπαίδευσης. Διδάσκει στο Τμήμα

Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Κρήτης. Τα

ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται

σε θέματα θεωρίας και μεθοδολογίας της

κοινωνικής εργασίας, καθώς και σε ζητή-

ματα αναπηρίας και εξαρτήσεων.

Εικαστικό εξωφύλλου: 

Στέργιος Μαγκριώτης
ISBN 978-960-499-111-2
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Κοινωνική εργασία στην εκπαίδευση
Στα θρανία των ετεροτήτων
Επιστ. επιμέλεια: Θεανώ Καλλινικάκη & Ζαχαρούλα Κασσέρη 

Το παρόν έργο περιλαμβάνει πολυδιάστατες οπτικές για την 
εκτίμηση, πρόληψη, πρώιμη παρέμβαση και αντιμετώπιση 
προβλημάτων που σχετίζονται με τη σχολική διαρροή, την 
ασταθή φοίτηση, τη χαμηλή επίδοση και την κοινωνική πε-
ριθωριοποίηση μαθητών στη γενική και την ειδική εκπαί-
δευση. Εστιάζει σε μέσα, μεθόδους και τεχνικές παρέμβασης 
για την επανάκτηση της λειτουργικότητας των παιδιών και 
των νέων στο περιβάλλον τους (οικογενειακό, σχολικό και 
κοινωνικό), καθώς και στην αξιολόγηση των εν λόγω πα-
ρεμβάσεων. Απευθύνεται σε επαγγελματίες όλων των ειδι-
κοτήτων που εργάζονται ή επικουρούν το έργο στις μονάδες 
εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, καθώς και στις υπηρε-
σίες κοινωνικής προστασίας, συμβουλευτικής και ψυχικής 
υγείας παιδιών, εφήβων και νεαρών ενηλίκων.

Σελ.: 520, Σχήμα: 15,5 x 23,5, ISBN: 978-960-499-111-2, Τιμή: 33,90 €                 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
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τα παιδια καταθέτέι
Η δικανική εξέταση ανήλικων μαρτύρων,  

θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης

Όλγα Χ. θεμελή

Πόσο εύκολα αποκαλύπτει ένα παιδί τη σεξουαλική παραβίαση •	
που έχει υποστεί; 
Τι είναι η δικανική εξέταση και τι περιλαμβάνει; •	

Ποιοι οι βασικοί κανόνες και η δεοντολογία που τη διέπουν; 
Ποια στάδια ακολουθεί και πόση ώρα μπορεί να διαρκέσει; 

Πόσο σημαντική είναι η αναπτυξιακή αξιολόγηση του  •	
ερωτώμενου παιδιού; 
Ποιες τεχνικές και ποια εξωλεκτικά βοηθήματα μπορεί  •	
να χρησιμοποιηθούν; 
Τι είδους ερωτήσεις μπορεί να γίνουν και πώς πρέπει  •	
να διατυπωθούν; 
Τι μπορεί να θυμηθεί ένα παιδί και πόσο ακριβής μπορεί  •	
να είναι η μνήμη του; 
Πώς μπορεί να διερευνηθεί αν λέει την αλήθεια; •	
Πώς γίνεται η δικανική εξέταση παιδιών από διαφορετικό  •	
πολιτισμικό πλαίσιο ή με ειδικές ανάγκες; 
Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός καλού συνεντευκτή; •	
Πώς μπορεί να διακριθούν οι αληθινές μαρτυρίες  •	
από τους ψευδείς ισχυρισμούς; 
Πώς θα καταστεί δυνατή η ελαχιστοποίηση του τραύματος  •	
που προκαλείται στο παιδί κατά την εμπλοκή του  
στην ποινική διαδικασία; 

Σε αυτά τα βασικά ερωτήματα προσπαθεί να απαντήσει το βιβλίο, 
επιδιώκοντας να συνεισφέρει στον εμπλουτισμό της γνώσης για την 
προστασία της ανηλικότητας. Όταν τα παιδιά εμπλέκονται στον ποι-
νικό μηχανισμό, είτε ως θύτες είτε ως θύματα, το πρώτιστο μέλημα 
μιας ευνομούμενης πολιτείας δεν μπορεί παρά να είναι ο σεβασμός 
των δικαιωμάτων τους και η αποφυγή του κινδύνου της δευτερογε-
νούς θυματοποίησής τους.

Η Όλγα Χ. Θεμελή σπούδασε Νομικά στο 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
και Ψυχολογία στο Εθνικό και Καποδιστρια
κό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ολοκλήρωσε τις 
μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές 
της στην εγκληματολογία, στη Νομική Σχο
λή Αθηνών και εργάστηκε ως ερευνήτρια 
στον τομέα κλινικής ψυχολογίας στο Vrije 
Universiteit Amsterdam και στον διεθνή 
μη κυβερνητικό οργανισμό Defence for 
Children International – ΝL. Από το 2002 
διδάσκει Εγκληματολογία και Εγκληματο
λογική Ψυχολογία στο Τμήμα Ψυχολογίας 
του Πανεπιστημίου Κρήτης.  Σήμερα είναι 
Επίκουρη Καθηγήτρια Εγκληματολογικής 
Ψυχολογίας.    
Αν και τα κύρια επιστημονικά ενδιαφέροντά 
της εστιάζονται σε θέματα που αφορούν στα 
«δεινά του εγκλεισμού» και στην ευάλωτη 
ομάδα των κρατουμένων, τα τελευταία χρό
νια, δεδομένης της πενταετούς εμπειρίας 
της ως Ειδικού Επιστήμονα στο Συνήγορο 
του Παιδιού, ασχολείται ερευνητικά με τα 
παιδιά, την κατ’ εξοχήν ευπαθή κοινωνική 
ομάδα.
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Ζωγραφιά Εξωφύλλου: Μελίτα Σιουγλέ

Όλγα Χ. Θεμελή
Τα παιδία καταθέτει 
Η δικανική εξέταση ανήλικων μαρτύρων, 
θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης

Πόσο εύκολα αποκαλύπτει ένα παιδί τη σεξουαλική παραβία-
ση που έχει υποστεί; Τι είναι η δικανική εξέταση και τι πε-
ριλαμβάνει; Ποιες τεχνικές και ποια εξωλεκτικά βοηθήματα 
μπορεί να χρησιμοποιηθούν; Τι είδους ερωτήσεις μπορεί να 
γίνουν και πώς πρέπει να διατυπωθούν; Τι μπορεί να θυμη-
θεί ένα παιδί και πόσο ακριβής μπορεί να είναι η μνήμη του; 
Πώς γίνεται η δικανική εξέταση παιδιών από διαφορετικό 
πολιτισμικό πλαίσιο ή με ειδικές ανάγκες; Ποια είναι τα χα-
ρακτηριστικά ενός καλού συνεντευκτή; Πώς μπορεί να δια-
κριθούν οι αληθινές μαρτυρίες από τους ψευδείς ισχυρισμούς; 
Πώς θα καταστεί δυνατή η ελαχιστοποίηση του τραύματος 
που προκαλείται στο παιδί κατά την εμπλοκή του στην ποι-
νική διαδικασία;

Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα στα οποία προσπαθεί 
να απαντήσει το βιβλίο, επιδιώκοντας να συνεισφέρει στον 
εμπλουτισμό της γνώσης για την προστασία της ανηλικότητας. 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΚΑΙΟ                   Σελ.: 384, Σχήμα: 17 x 24, ISBN: 978-960-499-108-2, Τιμή: 27,90 €
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Σύγχρονα θέματα 
κοινωνικής και κοινοτικής  
ψυχιατρικής
Για μία κριτική ανθρωποκεντρική ψυχιατρική

Σύγχρονα θέματα 
κοινω

νικής και κοινοτικής  
ψ

υχιατρικής
Για μία κριτική ανθρω

ποκεντρική ψ
υχιατρική Στέλιος Στυλιανίδης & συνεργάτες

Στέλιος Στυλιανίδης  
& συνεργάτες

Από τον 1ο Μαθητικό Διαγωνισμό  
Ζωγραφική για την Ψυχική Υγεία, Βοιωτίας. 

Οι 3 πρώτοι μαθητές που διακρίθηκαν και βραβεύθηκαν

1ο Βραβείο, Μπουμπουκιώτη Μαρία - Ελένη, 2ο Γυμνάσιο Λιβαδειάς

2ο Βραβείο, Σ.Μ., Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ελαιώνα

3ο Βραβείο, Τράκα Ασημίνα, Γυμνάσιο Αντίκυρας

Η τρέχουσα κοινωνικο-οικονομική κρίση που πλήττει την Ευρώπη και 
ιδιαιτέρως τη χώρα μας, διαμόρφωσαν μία νέα οδυνηρή πραγματικότητα, 
στην οποία οι ανάγκες για φροντίδα ψυχικής υγείας παρουσιάζουν ραγδαία 
αύξηση. Νέες μορφές ψυχοπαθολογίας και κοινωνικής οδύνης καλούν 
την ψυχιατρική  και ευρύτερα επιστημονική κοινότητα  να επανεξετάσει το 
ερώτημα του «τι είναι φυσιολογικό» και τι είναι «παθολογικό»;

Απέναντι σε αυτή την πολυπλοκότητα των νέων αναγκών, η Κοινωνική και 
Κοινοτική Ψυχιατρική, ως «όχημα παροχής υπηρεσιών», διευρύνει τα πεδία 
των ερευνών της, αναπτύσσοντας παράλληλα δυναμική σχέση με συμπλη-
ρωματικά πεδία, όπως εκείνα, της Επιδημιολογίας, της Δημόσιας Υγείας, της 
Φιλοσοφίας, της κριτικής Κοινωνιολογίας, της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 
της Ψυχανάλυσης, της Ψυχοθεραπείας και της Παιδοψυχιατρικής.

Το βιβλίο, καρπός της γόνιμης συνεργασίας επαγγελματιών ψυχικής υγείας 
από διαφορετικά πεδία, πραγματεύεται βασικές θεωρητικές και ιστορικές 
έννοιες της Κοινωνικής και Κοινοτικής Ψυχιατρικής και παρουσιάζει τις 
σύγχρονες τάσεις και δεδομένα, αναδεικνύοντας καλές πρακτικές Κοινο-
τικής Ψυχιατρικής τόσο στην Ελλάδα όσο και στον Ευρωπαϊκό χώρο. Οι 
επαγγελματίες συναντώνται στη βάση του βιοψυχοκοινωνικού μοντέλου 
για την αντιμετώπιση της ψυχικής ασθένειας και συμβάλλουν στην κατα-
νόηση εννοιών και πρακτικών στο πλαίσιο της Προαγωγής και αγωγής ψυ-
χικής υγείας, της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης, της Ψυχοκοινωνικής απο-
κατάστασης. Παράλληλα, προτείνουν καινοτόμες θεωρίες και πρακτικές 
και νέες προσεγγίσεις, όπως εκείνες του μοντέλου Recovery, του ACT, της 
κουλτούρας της ενδυνάμωσης, της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων στην ψυχική υγεία και της εταιρικής σχέσης με τους συλλόγους 
οικο γενειών και ληπτών, προκειμένου να συγκροτηθεί και να εμπεδωθεί 
και στη χώρα μας ένα νέο παράδειγμα ψυχικής υγείας, για μία κριτική 
ανθρωποκεντρική ψυχιατρική.

Ο Στέλιος Στυλιανίδης είναι Καθηγητής Κοινωνικής Ψυ-
χιατρικής στο Τμήμα Ψυχολογίας και τ. Διευθυντής του 
Τομέα Κλινικής Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστη-
μίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών της Αθή-
νας. Αφού ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές σπουδές στην 
Ιατρι κή Αθηνών, τo 1985 έλαβε την ειδικότητα της Ψυ-
χιατρικής στη Γαλλία (Paris XII), όπου και εργάστηκε στη 
συνέχεια στους τομείς της Κοινωνικής Ψυχιατρικής, της 
Ψυχανάλυσης και της Δημόσιας Υγείας. 

Είναι ιδρυτής και Επιστημονικός Διευθυντής της ΜΚΟ 
Εταιρείας Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγεί-
ας (ΕΠΑΨΥ). Συμμετείχε ενεργά στο κίνημα της Ψυχια-
τρικής μεταρρύθμισης στην Ελλάδα και στην Ευρώπη 
και διατέλεσε Αντιπρόεδρος της Παγκόσμιας Εταιρείας 
για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση (WAPR). Ο Δρ 
Στυλιανίδης είναι ψυχαναλυτής, μέλος της Ελληνικής 
Ψυχαναλυτικής Εταιρείας και της Διεθνούς Ψυχαναλυτι-
κής Ένωσης (IPA). Υπήρξε Εθνικός Εκπρόσωπος για την 
Ψυχική Υγεία στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) 
κατά την περίο δο (2009-2011), Διοικητής του Παιδοψυ-
χιατρικού Νοσοκομείου Νταού Πεντέλης (2001-2004) και 
Διευθυντής του Κέντρου Ψυχικής Υγείας στη Χαλκίδα 
(1989-1997).

ISBN 978-960-499-106-8
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Στέλιος Στυλιανίδης & συνεργάτες
Σύγχρονα θέματα κοινωνικής και 
κοινοτικής ψυχιατρικής
Για μια κριτική ανθρωποκεντρική ψυχιατρική

Το βιβλίο πραγματεύεται βασικές θεωρητικές και ιστορικές 
έννοιες της κοινωνικής και κοινοτικής ψυχιατρικής και πα-
ρουσιάζει τις σύγχρονες τάσεις και δεδομένα, αναδεικνύο-
ντας καλές πρακτικές κοινοτικής ψυχιατρικής τόσο στην Ελ-
λάδα όσο και στον Ευρωπαϊκό χώρο. Οι επαγγελματίες συ-
ναντώνται στη βάση του βιοψυχοκοινωνικού μοντέλου για 
την αντιμετώπιση της ψυχικής ασθένειας και συμβάλλουν 
στην κατανόηση εννοιών και πρακτικών στο πλαίσιο της 
προαγωγής και αγωγής ψυχικής υγείας, της ψυχιατρικής με-
ταρρύθμισης, της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης. Παράλ-
ληλα, προτείνουν καινοτόμες θεωρίες και πρακτικές, αλλά 
και νέες προσεγγίσεις, προκειμένου να συγκροτηθεί και να 
εμπεδωθεί και στη χώρα μας ένα νέο παράδειγμα ψυχικής 
υγείας, στην κατεύθυνση μιας κριτικής ανθρωποκεντρικής 
ψυχιατρικής.

Σελ.: 704, Σχήμα: 17 x 24, ISBN: 978-960-499-106-8, Τιμή: 56,00 €              ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
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Βάσω Παπαδιώτη-Αθανασίου

Οικογένεια και όρια
Συστημική προσέγγιση

Τα όρια είναι μία βασική έννοια στη λειτουργία των συστη-
μάτων που τέθηκαν, από την αρχή της παρουσίας της συστη-
μικής προσέγγισης. Αναφέρονται στους παράγοντες, ιδιότη-
τες και διεργασίες που ορίζουν την ταυτότητα ενός συστήμα-
τος και το διαφοροποιούν από άλλα υποσυστήματα. Η μελέτη 
των ορίων στην οικογένεια δίνει τη δυνατότητα να διερευ-
νηθούν οι διεργασίες και οι παράγοντες που συνδέονται με 
την αρχική δημιουργία του συστήματος της οικογένειας και 
τη διαμόρφωση της ταυτότητάς της, τη λειτουργία της, όπως 
και την εξελικτική της πορεία. Με την επιλογή αυτή δίνεται, 
επίσης, η δυνατότητα να μελετηθούν θέματα που αφορούν 
στη δημιουργία του ζευγαριού και στη σχέση τους, στο άτομο 
και τη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του και στην οικο-
γένεια ως σύνολο. Η επισήμανση των διεργασιών, με βάση 
τις οποίες σχηματίζονται και λειτουργούν τα βασικά αυτά 
υποσυστήματα, δίδει συγχρόνως και τις αρχές και μεθόδους 
για παρέμβαση και θεραπεία, όπου υπάρχουν προβλήματα.

ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ                   Σελ.: 400, Σχήμα: 14 x 21, SBN: 978-960-499-082-5, Τιμή: 22,50 €
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γνωστική ψυχολογία

Eπιμέλεια: Πέτρος Λ. Ρούσσος

Π
έτρος Λ. Ρούσσος

ανώτερες γνωστικές διεργασίες
Ο συλλογικός αυτός τόμος αποτελεί το δεύτερο μέ-

ρος μιας εισαγωγής στον κλάδο της γνωστικής ψυχο-

λογίας και διαπραγματεύεται τις ανώτερες γνωστικές

διεργασίες.

Στο πρώτο κεφάλαιο, ο Θανάσης Πρωτόπαπας κάνει

μία ευρεία επισκόπηση των νοητικών διεργασιών που

εμπλέκονται στη γλωσσική επικοινωνία, προφορική ή

γραπτή. Τα δύο επόμενα κεφάλαια, του Πέτρου Ρούσ-

σου, αναφέρονται στη σκέψη, με έμφαση στη λύση

προβλημάτων και τη συλλογιστική. Στο τέταρτο κε-

φάλαιο, ο Σπύρος Τάνταρος παρουσιάζει τις σημαντι-

κότερες θεωρίες γνωστικής ανάπτυξης. Στο πέμπτο, η

Μπετίνα Ντάβου διαπραγματεύεται τη σχέση μεταξύ

νόησης και συγκινήσεων. Στο τελευταίο κεφάλαιο, ο

Νίκος Μακρής κάνει μία εισαγωγή στις θεωρίες της

γνωστικής ανάπτυξης για τη συνείδηση.

Το βιβλίο απευθύνεται, κυρίως, σε προπτυχιακούς φοι-

τητές ψυχολογίας, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί ένα σύγ-

χρονο και φιλικό εγχειρίδιο για εκείνον τον αναγνώ-

στη ο οποίος, χωρίς καμία προηγούμενη επαφή με την

επιστήμη της ψυχολογίας, θέλει να μελετήσει τις διερ-

γασίες που μας επιτρέπουν να κατανοούμε τον κόσμο.

Βιβλιοθήκη ψυχολογίας

γνω
στική ψ

υχολογία
ανώ

τερες γνω
στικές διεργασίες

Ο Πέτρος Ρούσσος σπούδασε ψυχολογία
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι δι-
δάκτορας γνωστικής ψυχολογίας του
University of Leeds στην Αγγλία. 
Διδάσκει γνωστική ψυχολογία στο Τμήμα
Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών
και στατιστική σε διάφορα μεταπτυχιακά
προγράμματα σπουδών. Τα ερευνητικά
του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην επι-
κοινωνία ανθρώπου και υπολογιστή, με
έμφαση στην εκπαιδευτική διαδικασία,
στις επιδράσεις των ΤΠΕ στις γνωστικές
διεργασίες των μαθητών, στις εφαρμογές
των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, στην εργονο-
μία συστημάτων ή λογισμικού που απευ-
θύνονται σε μαθητές, στην εξ αποστά σεως
εκπαίδευση και στη συλλογιστική στατι-
στικών εννοιών.

ISBN 978-960-499-103-7

9 7 8 9 6 0 4 9 9 1 0 3 7

Το βιβλίο αυτό αποτελεί το πρώτο μέρος
μιας εισαγωγής στον κλάδο της γνωστικής
ψυχολογίας και στις βασικές γνωστικές
διεργασίες. Συγκεκριμένα, καλύπτει σε βά-
θος τις γνωστικές λειτουργίες της προσο-
χής, της αντίληψης και της μνήμης. Περι-
λαμβάνει, επίσης, μια ευρεία επισκόπηση
της ιστορίας της γνωστικής ψυχολογίας
και των μεθόδων της, ενώ διαπραγμα -
τεύεται και τα θέματα της φυσιολογίας των
γνωστικών διεργασιών, της μάθησης, και
της οργάνωσης και αναπαράστασης της
γνώσης. 
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Συλλογικό - Επιμέλεια: Πέτρος Λ. Ρούσσος

Γνωστική Ψυχολογία
Ανώτερες γνωστικές διεργασίες

O συλλογικός αυτός τόμος αποτελεί το δεύτερο μέρος μιας 
εισαγωγής στον κλάδο και τη θεωρητική προσέγγιση της 
γνωστικής ψυχολογίας και διαπραγματεύεται τις ανώτε-
ρες γνωστικές διεργασίες. Το βιβλίο απευθύνεται κυρίως 
σε προπτυχιακούς φοιτητές ψυχολογίας, αλλά ταυτόχρονα 
αποτελεί ένα σύγχρονο και φιλικό εγχειρίδιο για εκείνον 
τον αναγνώστη, ο οποίος, χωρίς καμία προηγούμενη επα-
φή με την επιστήμη της ψυχολογίας, θέλει να μελετήσει τις 
διεργασίες που μας επιτρέπουν να κατανοούμε τον κόσμο.

Σελ.: 288, Σχήμα: 17 x 24, ISBN: 978-960-499-103-7, Τιμή: 31,90 €                  ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
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«Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος», και τον λόγο σε ένα 
θεατρικό, ή κινηµατογραφικό, ή τηλεοπτικό 
έργο υπηρετεί το σενάριο.

Ακολουθώντας πιστά τους «κανόνες» που 
αιώνες πριν όρισε ο Αριστοτέλης στην Ποιη-
τική του –παρότι στην τέχνη όλα είναι 
ρευστά και υπό αναίρεση–, ο σύγχρονος 
σεναριογράφος, και κυρίως ο νεοεµφανιζό-
µενος, υπηρετεί το δικό του όραµα, αναζη-
τώντας το προσωπικό του στίγµα.

Στην προσπάθειά του αυτή το Σενάριο: Από 
τη θεωρία στην πράξη έχει να προσφέρει 
πολλά, τόσο µε τη θεωρητική του ανάλυση 
και τα ποικίλα πρακτικά παραδείγµατα που 
παραθέτει, όσο και µε την ενδιαφέρουσα 
συζήτηση, στο Τρίτο Μέρος του βιβλίου, 
όπου καταξιωµένοι σεναριογράφοι και ηθο-
ποιοί καταθέτουν τη δική τους εµπειρία και 
τα εµπόδια που συνάντησαν στο επίπονο 
ταξίδι της συγγραφής.

ISBN 978-960-499-115-0
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Σε συνεργασία µε την Ένωση 
Σεναριογράφων Ελλάδος στο πλαίσιο 

των 25 χρόνων από την ίδρυσή της

Ο Θανάσης Σκρουµπέλος, εκτός από συγγρα-
φέας, είναι γνωστός σκηνοθέτης και σεναριο-
γράφος. Σπούδασε Καλές Τέχνες (χαρακτική 
και αγιογραφία) στην Αθήνα και κινηµατογρά-
φο στο Λονδίνο (στο London Film School), µε 
υποτροφία της ∆ιεθνούς Αµνηστίας, ως 
διωκόµενος από τη δικτατορία. Έχει εργαστεί 
ως δηµοσιογράφος σε αθηναϊκές εφηµερίδες 
και περιοδικά, ενώ έχει γράψει σενάρια για την 
τηλεόραση (Τα παιδιά της Νιόβης του Κώστα 
Κουτσοµύτη) και τον κινηµατογράφο (Το 
πέρασµα, Η Αριάδνη µένει στη Λέρο, Καλή 
πατρίδα σύντροφε κ.ά.). Έχει σκηνοθετήσει 
ταινίες µεγάλου µήκους (Αλιόσσα, Χαβάη, Ο 
Τζώνης Κελν, κυρία µου, την οµαδική Νέος 
Παρθενώνας, και τη σπονδυλωτή Η αυλή µε τα 
σκουπίδια κ.ά.). Ασχολείται, επίσης, µε τη 
συγγραφή και τη µετάφραση θεατρικών 
έργων (Χαβάη, Μυστικές φωνές, Γέρµα, Γέλιο 
στο σκοτάδι κ.ά.).

Έχει εκλεγεί αρκετές φορές µέλος του ∆ιοικη-
τικού Συµβουλίου της Εταιρείας Ελλήνων 
Σκηνοθετών και είναι από τα ιδρυτικά µέλη της  
Ένωσης Σεναριογράφων Ελλάδος.

Πιο γνωστά βιβλία του: Ο Αϊ-Γιώργης των 
Γραικών, Οι κόκκινοι φίλοι µου, Τα φίδια στον 
Κολωνό, Μπλε καστόρινα παπούτσια (Τόπος 
2007), Ο µπαλτάς και άλλες ιστορίες (Τόπος 
2009). Tελευταία του βιβλία: Mαύρος 
Μακεδών (Τόπος 2010), Οι Κόκκινοι Βαρκάρη-
δες (Τόπος 2011), Η ιστορία της Βέλβετ Παλµ 
(Τόπος 2012) και To δίκοχο του Μίµη (Θεµέλιο  
2013). 

Θανάσης Σκρουμπέλος

Σενάριο: Από τη θεωρία στην πράξη 
Σε συνεργασία με την Ένωση Σεναριογράφων Ελλάδος 
στο πλαίσιο των 25 χρόνων από την ίδρυσή της

«Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος», και τον λόγο σε ένα θεατρικό, ή κι-
νηματογραφικό, ή τηλεοπτικό έργο υπηρετεί το σενάριο.

Ακολουθώντας πιστά τους «κανόνες» που αιώνες πριν 
όρισε ο Αριστοτέλης στην Ποιητική του –παρότι στην τέχνη 
όλα είναι ρευστά και υπό αναίρεση–, ο σύγχρονος σεναριο-
γράφος, και κυρίως ο νεοεμφανιζόμενος, υπηρετεί το δικό 
του όραμα, αναζητώντας το προσωπικό του στίγμα. 

Στην προσπάθειά του αυτή το Σενάριο: Από τη θεωρία 
στην πράξη έχει να προσφέρει πολλά, τόσο με τη θεωρη-
τική του ανάλυση και τα ποικίλα πρακτικά παραδείγματα 
που παραθέτει, όσο και με την ενδιαφέρουσα συζήτηση, 
στο Τρίτο Μέρος του βιβλίου, όπου καταξιωμένοι σεναρι-
ογράφοι και ηθοποιοί καταθέτουν τη δική τους εμπειρία 
και τα εμπόδια που συνάντησαν στο επίπονο ταξίδι της 
συγγραφής.

ΤΕΧΝΕΣ                    Σελ.: 136, Σχήμα: 14 x 21, ISBN: 978-960-499-115-0, Τιμή: 14,00 €  
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Τριάντα µέρες κλειστά τα σχολεία στον  Έβρο. 

Τριάντα µέρες άδεια τα στρατόπεδα. 

Οι στρατιώτες στο ποτάµι. 

Σε θέσεις µάχης για τους Τούρκους. 

Μετά σκοτωθήκαµε µεταξύ µας. 

ISBN 978-960-499-101-3

9 7 8 9 6 0 4 9 9 1 0 1 3

Τριάντα μέρες κλειστά τα σχολεία στον Έβρο.
Τριάντα μέρες άδεια τα στρατόπεδα.
Οι στρατιώτες στο ποτάμι.
Σε θέσεις μάχης για τους Τούρκους.
Μετά σκοτωθήκαμε μεταξύ μας.

Σελ.: 140, Σχήμα: 12 x 21, ISBN: 978-960-499-101-3
Τιμή: 10,90

Η μεγαλύτερη ιστορική έρευνα που έγινε ποτέ 
για τον Άρη Βελουχιώτη

Σελ.: 800, Σχήμα: 17 Χ 24, ISBN: 978-960-6863-35-6 
Τιμή: 28,00 €

Διονύσης Χαριτόπουλος



Βιβλία που αντέχουν στον χρόνο

Πλαπούτα 2 & Καλλιδρομίου, 114 73 Αθήνα
Τ: 210 8222835-856, F: 210 8222684, E: info@motibo.com

Κεντρική διάθεση:
T: 210 3221580, F: 210 3211246, E: bookstore@motibo.com

Παραγγελίες
nchiras@motibo.com

www.toposbooks.gr
Topos books


